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На пснпву шлана 27. и шлана 35. став 7. Закпна п планираоу и изградои (''Службени гласник 
Републике Србије'', брпј: 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – пдлука УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014, 145/14, 83/18, 
31/2019, 37/2019 - др. закпн, 9/2020 и 52/2021) и шлана 40. Статута Ппщтине Великп Градищте 
("Службени гласник ппщтине Великп Градищте", брпј 2/2019), пп прибављенпј сагласнпсти 
Министарства грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре, на предлпг Кпмисије за планпве 
ппщтине Великп Градищте, Скупщтина ппщтине Великп Градищте и на предлпг Ппщтинскпг 
већа ппщтине Великп Градищте, Скупщтина ппщтине Великп Градищте на 8. седници пдржанпј 
дана 19.07.2021. гпдине, дпнела је 

 
ПРПСТПРНИ ПЛАН ППШТИНЕ ВЕЛИКП ГРАДИШТЕ 
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1. ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
 
 
Приступа се изради Прпстпрнпг плана ппщтине Великп Градищте (у даљем тексту: План), на 
пснпву Пдлуке o изради Прпстпрнпг плана ппщтине Великп Градищте („Службени гласник 
ппщтине Великп Градищте”, бр. 14/17) (у даљем тексту: Пдлука). 
 
Прпстпрни план садржи детаљну разраду, кап и правила уређеоа, грађеоа и кприщћеоа, 
заснпвана на планскпј, студијскпј и другпј дпкументацији, резултатима дпсадащоих 
истраживаоа и важећим дпкументима у Републици Србији. 
 
У складу са Пдлукпм Ппщтине бр. 350-61/2017-01-1, и накпн спрпведенпг ппступка јавне 
набавке (Пдлука п дпдели угпвпра бр. 404-260/8/2018-01-3 пд 13.12.2018. гпдине), нпсилац 
израде Прпстпрнпг плана је Универзитет у Бепграду - Гепграфски факултет из Бепграда (Угпвпр 
бр. 404-260/13/2018-01-3 пд 23.01.2019. гпдине). 
 
Циљ израде Прпстпрнпг плана је дефинисаое развпјнпг пснпва за кприщћеое, уређеое и 
защтиту прпстпра ппщтине Великп Градищте у складу са принципима пдрживпсти, у свему 
према пдредницама и смерницама еврппских и наципналних дпкумената и стратегија. 
 
Прпстпрни план је припремљен у складу са пдредбама Закпна п планираоу и изградои и 
Правилника п садржини, нашину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и урбанистишкпг 
планираоа.  
 
Прoстoрни плaн прeдстaвљa oснoвни плaнски дoкумeнт зa усмeрaвaоe и упрaвљaоe 
дугoрoшним oдрживим рaзвojeм лoкaлнe зajeдницe, кoрищћeоeм, oргaнизaциjoм и урeђeоeм 
прoстoрa oпщтинe Великп Градищте. Oвим плaнoм се рaзрaђују и ближe утврђују oснoвнa 
стрaтeщка oпрeдeљeоa, плaнскa рeщeоa, услoви и смeрницe утврђeнe Прпстпрним планпм 
Републике Србије, Регипналним прпстпрним планпм за ппдрушје Ппдунавскп Бранишевскпг 
управнпг пкруга, прпстпрним планпвима ппсебне намене, кап и псталим ппщтим и сектпрским 
стратегијама усвпјеним пд стране Владе Републике Србије.  
 
Ппвпд за израду Плана се пгледа у пптребама (пбавезама): 

 за даљпм разрадпм и имплементацијпм планских рещеоа дефинисаних планским 
дпкументима вищег реда; 

 да План представља плански пснпв за израду урбанистишких планпва, издаваое 
лпкацијских услпва и израду урбанистишкп-технишких дпкумената; 

 да ппщтина Великп Градищте дефинище свпј статус унутар Бранишевске пбласти, 
пднпснп ппспещи свеукупни развпј свпје теритприје пслаоајући се на сппствене 
пптенцијале и капацитете уз умрежаваое са щирим прпстпрним целинама; 

 да Ппщтина дпбије инпвирани развпјни плански дпкумент за реализацију лпкалних 
интереса кпји, уз уважаваое пснпвних еврппских принципа и нашела прпстпрнпг 
развпја, представља пснпв за привлашеое и реализацију инвестиција из лпкалних, 
наципналних и еврппских фпндпва; 

 да План представља пснпв за усппстављаое интензивне трансгранишне и 
трансрегипналне сарадое са суседним ппщтинама/регипнима у Србији, Румунији и 
даље, на пснпву заједнишких интереса, прпблема, щанси и мпгућнпсти. 
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Приликпм израде Прпстпрнпг плана примеоен је интегрални метпд где су равнпправнп и 
међузависнп ппсматране три пснпвне димензије прпстпрнпг развпја: физишкп-екплпщка, 
екпнпмска и спцијалнп-културна и тп у реалнпм и претппстављенпм кпнтексту развпја 
Ппщтине. Међузависнпст је ппстављена такп да ппмаже пствареоу ппјединих сектпрских 
припритетних прпјеката: одрживост (живптна средина, прирпдна дпбра, села и градскп 
насеље, кприщћеое земљищта), идентитет (прирпдни ресурси, станпвнищтп и мрежа 
насеља, културна бащтина), приступачност (сапбраћај, технишка инфраструктура, јавне 
службе) и конкурентност (лпкална екпнпмија, ппљппривреда, индустрија, туризам), али и 
хпризпнталнпј и вертикалнпј кппрдинацији кпд планираоа и прпграмираоа активнпсти на 
теритприји Ппщтине и щирем регипналнпм пкружеоу. 

 
Метпдплпшки пбразац  кприщћен приликпм израде Плана заснпван је на уважаваоу 
следећих ппстулата: 

 детаљнп уппзнаваое пптенцијала и пгранишеоа Ппщтине кап целине али и свих 
ппјединашних насеља и оихпвих атара, 

 пажљивп вреднпваое свих капацитета и прпстпрних ресурса и вреднпсти Ппщтине, 

 интегрални третман екпнпмске, спцијалне и физишкп-екплпщке димензије развпја и 
оихпв међуутицај на прпстпрни и укупни развпј Ппщтине, 

 сагледаваое трансграничних међузависнпсти ппщтине Великп Градищте са 
ппщтинама у пкружеоу и суседнпм Румунијпм, 

 дефинисаое институципналнпг пквира за имплементацију и кпнтрплу пствареоа 
планских рещеоа, и 

 активнп учешће и сарадоа грађана, пргана лпкалне сампуправе и других прганизација 
приликпм израде и усвајаоа Плана. 

 
Планска рещеоа су дефинисана на два временска нивпа и према степену пбавезнпсти. Први 
перипд дп 2024. гпдине за припритетна планска рещеоа за кпје ппстпје аргументи п 
неппхпднпсти и пправданпсти са друщтвенпг, екпнпмскпг и екплпщкпг станпвищта, кпја мпгу 
да се пстваре садащоим екпнпмским и институципналним капацитетима Ппщтине и за кпја су 
дате јасне мере и инструменти неппхпдни за имплементацију Плана. Други перипд дп 2030. 
гпдине за планске идеје за кпје је пцеоенп да ппстпји мпгућнпст реализације накпн дужег 
временскпг перипда и уз знашајна улагаоа, ангажпваое лпкалних и регипналних ресурса или 
ппсле реализације неких пд припритетних прпјеката из прве фазе. Ппједина планска рещеоа 
ће пбухватити и перипд иза планскпг хпризпнта услед слпженпсти оихпве реализације и ради 
дпстизаоа претппстављене визије прпстпрнпг развпја Ппщтине. 
 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
Правни пснпв за израду Прпстпрнпг плана је: 

- Закпн п планираоу и изградои („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13- УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20), 

- Правилник п садржини, нашину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и 
урбанистишкпг планираоа („Службени гласник РС”, бр. 32/19), 

- Пдлука o изради Прпстпрнпг плана ппщтине Великп Градищте („Службени гласник 
ппщтине Великп Градищте”, бр. 14/17). 

 
Ппред наведенпг, планираое, кприщћеое, уређеое и защтита прпстпра Прпстпрнпг плана 
заснива се на нашелима защтите и пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса, вреднпсти и 
дпбара утврђених шланпм 5. Закпна п защтити прирпде („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 91/10- исправка и 14/16), пдредбама Закпна п защтити живптне средине („Службени 
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гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закпн, 72/09-др.закпн, 43/11-пдлука УС и 14/16), 
нашелима п управљаоу впдама, у складу са шланпм 25. Закпна п впдама („Службени гласник 
РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), пдредбама Закпна п ппљппривреднпм земљищту („Службени 
гласник РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18), Закпна п щумама („Службени 
гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 95/18), Закпна п културним дпбрима („Службени гласник РС”, 
бр. 71/94, 52/11- др. закпн и 99/11- др. закпн), Наципналнпм стратегијпм пдрживпг кприщћеоа 
прирпдних ресурса и дпбара ("Службени гласник РС", брпј 33/12) и другим закпнским и 
ппдзакпнским актима, стратегијама  и дпкументима Републике Србије пд знашаја за прпстпрни 
развпј ппщтине Великп Градищте. 
 
Плански пснпв за израду Прпстпрнпг плана је: 

- Прпстпрни план Републике Србије (Закпн п Прпстпрнпм плану Републике Србије пд 
2010. дп 2020. гпдине („Службени гласник РС”, бр. 88/2010)), 

- Регипнални прпстпрни план за ппдрушје Ппдунавскпг и Бранишевскпг управнпг пкруга 
(„Службени гласник РС”, бр. 8/2015). 

 
Пд знашаја за израду Прпстпрнпг плана су и планска дпкумента наципналнпг нивпа шије 
границе пбухватају делпве теритприје Ппщтине:  

- Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене међунарпднпг впднпг пута Е-80 Дунав 
(Паневрппски кпридпр VII) („Службени гласник РС”, бр. 14/2015),  

- Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене Кпстплашкпг угљенпг басена („Службени 
гласник РС”, бр. 1/2013) 

- Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене инфраструктурнпг кпридпра  државнпг пута 
Iб реда, аутппут Е-75 Бепград-Нищ  (петља „Ппжаревац”) – Ппжаревац (пбилазница) –
Великп Градищте - Гплубац („Службени гласник РС”, бр. 7/2021) 

 
ИЗВПД ИЗ ПЛАНСКИХ ДПКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 
Прпстпрни план Републике Србије - Закпн п Прпстпрнпм плану Републике Србије пд 2010. дп 
2020. гпдине („Службени гласник РС”, бр. 88/2010) 
 
Прпстпрним планпм Републике Србије 2020. (ППРС) се нарпшитп истише да успещан прпстпрни 
развпј Републике Србије, пднпснп ппстепенп приближаваое визији оенпг прпстпрнпг развпја, 
захтева дпстизаое групе пснпвних циљева, међу кпјима су према свпм знашају најважнији: 
уравнптеженији регипнални развпј и унапређена спцијална кпхезија; регипнална 
кпнкурентнпст и приступашнпст; прпстпрнп-функципнална интегрисанпст у пкружеое; 
защтићена и унапређена живптна средина; и защтићенп и пдрживп кприщћеое прирпднпг и 
културнпг наслеђа и предела. Ка дпстизаоу пснпвних циљева Република Србија и све 
теритпријалне јединице кпје имају надлежнпст у пбласти прпстпрнпг развпја мпраће да 
ппщтују сет међузависних припритета, пднпснп пперативних циљева дефинисаних Прпстпрним 
планпм. Прпстпрним планпм је утврђенп да ппщтина Великп Градищте распплаже знашајним 
прирпдним пптенцијалима и неактивираним теритпријалним капиталпм. Релевантни циљеви 
кпји су пд знашаја за прпстпрни развпј Ппщтине су: унапређена теритпријална кпхезија 
(уравнптежен регипнални развпј), пдржива живптна средина; защтићенп, уређенп и пдрживп 
кприщћенп прирпднп и културнп наслеђе, прпстпрнп-функципнална интегрисанпст у 
пкружеое и већи степен кпнкурентнпсти. 
 
Пп сектприма ППРС дефинище пснпвне циљеве кпје је неппхпднп прилагпдити лпкалнпј 
средини. Оихпвпм реализацијпм пстварила би се планирана развпјна кпнцепција на нивпу 
Републике. Кпришћеое ппљппривреднпг земљишта - пснпвни циљ је защтита екпсистемских, 
агрпекплпщких, екпнпмских, пејзажних, спципкултурних и других важних функција 
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ппљппривреднпг земљищта, уппредп са унапређиваоем прпстпрнп-хетерпгених услпва за 
прпизвпдоу квалитетних ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда. Шуме и шумскп 
земљиште - пснпвни циљ управљаоа щумама у щумским ппдрушјима је пдрживп (трајнп) 
газдпваое щумама, щтп ппдразумева управљаое и кприщћеое щума и щумскпг земљищта на 
такав нашин и у таквпм степену кпји би пбезбедип да се пшува бипдиверзитет,  дпк би се 
истпвременп прпдуктивнпст, пбнављаое, виталнпст и пптенцијал щума девели на нивп кпјим 
би се задпвпљиле пдгпварајуће екплпщке, екпнпмске и спцијалне пптребе и данащое и 
будућих генерација, какп на лпкалнпм, такп и на наципналнпм нивпу, впдећи рашуна да се при 
тпм не угрпзе и пщтете неки други екпсистеми. Впде и впднп земљиште - пснпвни циљ је 
интегралнп уређеое, защтита и кприщћеое впда и впднпг земљищта, третиранпг кап 
јединствени впдппривредни прпстпр. Минералне сирпвине - пснпвни циљ је стрпгп 
кпнтрплисанп, планскп, пдрживп и екпнпмишнп кприщћеое минералних сирпвина и 
ппдземних впда, уз адекватне мере защтите, какп би се ппстигла кпнкурентнпст на дпмаћем и 
светскпм тржищту. Обнпвљиви извпри енергије - пснпвни циљ је знашајније ппвећаое ушещћа 
пваквих ресурса у енергетскпм билансу, уз ппщтпваое принципа пдрживпг развпја. Заштита 
и унапређеое квалитета живптне средине - пснпвни циљ je защтита и унапређеое живптне 
средине кап пснпва уравнптеженпг развпја, кприщћеоа и уређеоа прпстпра Републике 
Србије, уз заустављаое даље деградације, превентивну защтита пд свих планираних 
активнпсти кпје мпгу угрпзити ппстпјећи квалитет прирпдне и живптне средине, те санацију и 
ревитализацију угрпжених ппдрушја. Заштита културних вреднпсти – аппслутна защтита и 
унапређеое стаоа културних сппменика и пбеката (зпна) пд ппсебнпг интереса за културнп и 
духпвнп биће станпвнищтва. Припритетнп културнп ппдрушје кпје треба да ужива ппсебан 
третман на теритприји Ппщтине је тврђава Рам у припбаљу Дунава. Станпвништвп, насеља и 
спцијални развпј - пснпвни циљ је ублажаваое негативних тенденција демпграфскпг развпја 
Републике Србије (нарпшитп прпстпра истпшне Србије) и ппзитиван миграципни биланс и 
дпстизаое нивпа прпстпг пбнављаоа станпвнищтва (стаципнарне пппулације) у дужем 
временскпм перипду. У делу ППРС кпји се пднпси на мрежу насеља и функцију центара 
пснпвни циљ је да прпстпрнп-функципнални развпј Републике Србије буде заснпван на мпделу 
функципналних урбаних ппдрушја кпја ће бити инструменти уравнптеженпг или ппднпщљивп 
неуравнптеженпг прпстпрнпг развпја Републике Србије. Ппщтина Великп Градищте припада 
функципналнпм урбанпм ппдрушју Ппжаревца, заједнп са Малим Црнићем и Жабарима. 
Пснпвни циљеви спцијалнпг развпја су: ппстизаое спцијалне једнакпсти и кпхезије у 
дпступнпсти и квалитету услуга пд ппщтег интереса и прпмпвисаое друщтвене сплидарнпсти 
кап пснпвне друщтвене вреднпсти за унапређеое дпбрпбити спцијалнп раоивих и псетљивих 
друщтвених група; унапређеое услуга пд ппщтег интереса у ппдрушјима ниске дпступнпсти 
услуга; јашаое људских ресурса и псппспбљаваое лпкалних заједница за унапређеое услуга пд 
ппщтег интереса; унапређеое јавнпг здравља уједнашаваоем услпва пснпвне защтите и 
здравственпг прпсвећиваоа (прпмпвисаое здравих стилпва живпта) и смаоеоем 
здравствених ризика, нарпшитп у ппдрушјима натпрпсешне спцип-екпнпмске угрпженпсти. 
Привреда - пснпвни циљ је јашаое ппзиције и привредне кпнкурентнпсти Републике Србије и 
оених регипналних целина на принципима пдрживпг развпја и веће теритпријалне кпхезије. 
Прпстпрна дистрибуција и прганизација ппљппривреде - пснпвни циљ управљаоа 
прпстпрнпм дистрибуцијпм и прганизацијпм ппљппривреде је пствариваое пдгпварајућег 
пбима и аспртимана сигурне ппнуде квалитетне хране и сирпвина за развпј кпнкурентне 
прерађивашке индустрије, у складу са теритпријалнп хетерпгеним прирпдним и 
спципекпнпмским ппгпднпстима и пгранишеоима. Ппдрушје ппщтине Великп Градищте 
припада Бранишевскпј зпни са развијеним ратарствпм и мещпвитим стпшарствпм. Прпстпрни 
развпј туризма има пснпвни циљ прпстпрнп-екплпщку ппдрщку пствариваоу кпнцепта 
пдрживпг развпја туризма, кпмпрпмисним интегрисаоем принципа и стратещких, планских и 
прпграмских дпкумената развпја туризма, защтите и уређеоа туристишких прпстпра, уз 
пптималнп задпвпљаваое спцијалних, екпнпмских, прпстпрнп-екплпщких и културних пптреба 
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наципналнпг и лпкалнпг нивпа, интереса тржищта и услпва прекпгранишне и међунарпдне 
сарадое.  
 
Путна мрежа и пбјекти - У перипду ппсле 2014. гпдине планиранп је да се активирају радпви 
на прпјектпваоу и изградои кпридпра државнпг пута I реда Бепград - Ппжаревац - Великп 
Градищте - Гплубац - Дпои Миланпвац - Ђердап I (Румунија). Електрпнске кпмуникације - 
пснпвни циљ даљег развпја пве пбласти је изградоа и прганизација савремене електрпнске 
кпмуникаципне мреже и дпступнпст универзалнпг сервиса (кпји мпра да пбухвата и 
универзални щирпкпппјасни сервис) у свакпм дпмаћинству. Енергетика - два пснпвна циља 
рефпрме енергетскпг система су пбезбеђиваое сигурнпсти и екпнпмишнпсти снабдеваоа 
привреде и станпвнищтва енергијпм и усппстављаое нпвих квалитетних услпва рада, 
ппслпваоа и развпја у прпизвпдои и пптрпщои енергије, кпји ће ппдстицајнп делпвати на 
привредни развпј, защтиту живптне средине и интеграцију у регипналнп и еврппскп тржищте 
енергије. Впдппривреда и впдппривредна инфраструктура - пснпвни циљ је пптимизација 
интегралних впдппривредних система на јединственпм впдппривреднпм прпстпру Републике 
Србије и усклађиваое оихпвпг развпја са циљевима пшуваоа живптне средине и других 
кприсника прпстпра.  Кпришћеое земљишта и земљишна пплитика – ппщтина Великп 
Градищте је у зпни интeнзивнпг и умеренпг загађиваоа земљищта услед примене 
агрптехнишких мера. Налази се у близини зпне интензивне деградације литпсфере, а загађеое 
прпузрпкпванп аутпмпбилским сапбраћајем је маое знашајнп. Ппдрушје карактерищу 
прирпднп-антрпппгени и делимишнп антрпппгенп-прирпдни екпсистеми, али се налази у 
близини ппдрушја изузетних прирпдних вреднпсти пд ппсебнпг наципналнпг знашаја. 
 
Регипнални прпстпрни план за ппдручје Ппдунавскпг и Браничевскпг управнпг пкруга 
(„Службени гласник РС”, бр. 8/2015) 
 
Ппдрушје Регипналнпг прпстпрнпг плана за ппдрушје Ппдунавскпг и Бранишевскпг управнпг 
пкруга пбухвата целу теритприју ппщтине Великп Градищте. Циљеви дпнпщеоа пвпг 
прпстпрнпг плана су: утврђиваое дугпрпшне кпнцепције развпја, прганизације, уређеоа, 
защтите и кприщћеоа ппдрушја Прпстпрнпг плана; раципналнп кприщћеое и пшуваое 
ппљппривреднпг земљищта, впдних и псталих прирпдних ресурса; развпј, изградоа и 
рекпнструкција инфраструктурних система и пбјеката јавних служби; развпј мреже насеља; 
развпј и размещтај секундарних и терцијарних делатнпсти на планскпм ппдрушју; пбезбеђеое 
сапбраћајне, екпнпмске, спцијалне и других пблика интеграције планскпг ппдрушја и щирег 
пкружеоа; защтита и унапређеое живптне средине, защтита прирпдних и неппкретних 
културних дпбара и защтита бипдиверзитета. 
 
Прпстпрни план ппдручја ппсебне намене међунарпднпг впднпг пута Е-80 Дунав 
(Паневрппски кпридпр VII) („Службени гласник РС”, бр. 14/2015) 
 
Ппдрушје Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене међунарпднпг плпвнпг пута Е80 - Дунав 
(Паневрппски кпридпр VII) пбухвата делпве теритприја седам градпва и седамнаест ппщтина, 
при шему на ппдрушју ппщтине Великп Градищте пбухвата целе катастарске ппщтине: Рам, 
Затпое, Кисељевп, Великп Градищте, Ппжеженп и Пстрпвп. Циљеви дпнпщеоа пвпг плана су: 
утврђиваое дугпрпшне кпнцепције защтите, уређеоа и пдрживпг развпја ппдрушја ппсебне 
намене; унапређеое укупнпг сапбраћајнпг пплпжаја Републике Србије; унапређеое услпва за 
пдвијаое впднпг сапбраћаја кап фактпра развпја; утврђиваое прпстпрних, технплпщких и 
функципналних веза Кпридпра VII са неппсредним пкружеоем, кап и пплпжај, уређеое и 
кприщћеое пбјеката и ппврщина у Кпридпру; примена међунарпдних стандарда и пбавеза у 
дпмену впднпг сапбраћаја, защтите пд ппплава, защтите пд ппжара и псталих видпва защтите у 
ванредним ситуацијама, защтите живптне средине и пшуваоа и валпризације прирпднпг и 
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културнпг наслеђа; развпј туризма и валпризација прирпдних ресурса; усклађиваое развпја 
дунавскпг кпридпра са планским пдредницама кпје прпистишу из интегралнпг планираоа 
Ппдунавља у щирем еврппскпм кпнтексту. 
 
Прпстпрни план ппдручја ппсебне намене Кпстплачкпг угљенпг басена („Службени гласник 
РС”, бр. 1/2013) 
 
Ппдрушје Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене Кпстплашкпг угљенпг басена пбухвата 
целе катастарске ппщтине Сиракпвп, Мајилпвац и Курјаше у ппщтини Великп Градищте. 
Циљеви дпнпщеоа пвпг плана су: утврђиваое кпнцепције, планских рещеоа, режима и услпва 
кприщћеоа, прганизације, уређеоа и защтите прпстпра кпјима се пбезбеђује раципнална 
експлпатација лежищта лигнита у Кпстплашкпм угљенпм басену; раципналнп кприщћеое, 
защтита и пшуваое ппљппривреднпг земљищта, впдних и других прирпдних ресурса, 
прирпдних и неппкретних културних дпбара; равнпмернији теритпријални развпј, уз 
неутралисаое или ублажаваое екплпщких и спцип-екпнпмских негативних ппследица 
експлпатације; утврђиваое динамике и услпва пресељеоа станпвнищтва, измещтаоа насеља, 
инфраструктурних система, привредних и других пбјеката; утврђиваое прихватљивпг режима 
изградое и уређеоа прпстпра дп ппшетка експлпатације лежищта лигнита, кап и технплпщких, 
екплпщких и прпстпрних услпва за пбнављаое пщтећенпг и деградиранпг земљищта, живптне 
средине и предела пп заврщетку експлпатације; усмераваое развпја насеља, сапбраћајних и 
псталих инфраструктурних система и активнпсти на ппдрушју лигнитскпг басена. 
 
Прпстпрни план ппдручја ппсебне намене инфраструктурнпг кпридпра  државнпг пута Iб 
реда, аутппут Е-75 Бепград-Ниш  (петља „Ппжаревац”) – Ппжаревац (пбилазница) –Великп 
Градиште - Гплубац („Службени гласник РС”, бр. 7/2021) 
 
Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене инфраструктурнпг кпридпра  државнпг пута Iб реда, 
аутппут Е-75 Бепград-Нищ  (петља „Ппжаревац”) – Ппжаревац (пбилазница) –Великп Градищте 
- Гплубац (у даљем тексту: ППППН ДП) пбухвата делпве теритприја два града (Смедеревпи 
Ппжаревац) и две ппщтине (Великп Градищте и Гплубац). Планирана траса државнпг пута IБ 
реда ппшиое пд ппстпјеће петље „Ппжаревац” на кпридпру аутппута Е-75 Бепград-Нищ (на 
стаципнажи km 264+05 аутппута, пднoснп на ппшетку ппстпјећег државнпг пута IБ реда брпј 33). 
Пд пве петље, кпридпр планиранпг државнпг пута IБ реда се пружа у правцу северпистпка и 
прплази крпз теритприје града Смедерева, града Ппжаревца (кпји запбилази са северне 
стране), ппщтине Великп Градищте (запбилазећи грађевинскп ппдрушје са јужне стране), све дп 
уласка у Гплубац. ППППН ДП пбухваћен је деп Планскпг ппдрушја у катастарским ппщтинама 
Сиракпвп, Мајилпвац, Ђуракпвп, Ппппвац, Кисиљевп, Тппплпвник, Кумане, Великп Градищте, 
Кусиће и Трибрпде, у укупнпј ппврищни пд 366,67ha. Дужина депница планиранпг пута на 
теритприји ппщтине Великп Градищте изнпси 23,84km.  
 
Пснпвни циљеви ППППН ДП јесу усппстављаое дугпрпшнпг развпја, кприщћеоа и уређеоа 
ппдрушја плана; утврђиваое смерница за размещтај и ппдрщка развпју станпвнищтва, насеља 
и активнпсти, уз уважаваое екпнпмских, технишкп-технплпщких, екплпщких, спцијалних и 
прпстпрнп-функципналних критеријума и пбезбеђеое услпва за бпље функципнисаое 
магистралних сапбраћајних пбјеката кпји се налазе у инфраструктурнпм кпридпру, укљушујући 
и оихпвп евентуалнп измещтаое. Ппсебни циљеви ППППН ДП су: утврђиваое планских 
рещеоа кпјима се резервище прпстпр за инфраструктурни кпридпр државнпг пута IБ реда; 
утврђиваое ппсебних режима защтите кпридпра и кпнтактних ппдрушја; пбезбеђиваое услпва 
за пшуваое и унапређеое квалитета сапбраћајне ппвезанпсти и дпступнпсти насеља, 
привредних и туристишких кпмплекса у защтитним ппјасима пута и зпни оегпвпг утицаја; 
дефинисаое пднпса са псталим наменама и инфраструктурним системима у защтитнпм ппјасу 
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и ппјасу кпнтрплисане изградое; утврђиваое трасе државнпг пута и сапбраћајних веза са 
мрежпм државних и ппщтинских путева у пкружеоу кпридпра ппредељиваоем пптималних 
лпкација ппврщинских раскрсница и денивелисаних укрщтаја; утврђиваое лпкација 
функципналних пратећих садржаја пута; утврђиваое лпкација пратећих садржаја за пптребе 
кприсника пута – паркиралищта, пдмприщта и услужни центри; усклађиваое пплпжаја 
државнпг пута IБ реда и псталих ппстпјећих и планираних инфраструктурних система у 
кпридпру (железнишке пруге, впдппривредне, електрпенергетске и телекпмуникаципне 
инфраструктуре) и оихпвих защтитних ппјасева; смаоеое негативних утицаја државнпг пута на 
живптну средину у защтитним ппјасима и зпни оегпвпг утицаја; пбезбеђеое защтите пд буке 
на делпвима кпридпра кпји прплазе ппред насеља и зпна ппд защтитпм; пшуваое и 
унапређеое прирпдних, културних и других вреднпсти у кпридпру; пејзажнп уређеое трасе и 
пбјеката пута, пшуваое карактера предела у кпридпру и на ппдрушју Прпстпрнпг плана; 
пшуваое и защтита регипналних и лпкалних извприщта впдпснабдеваоа и квалитета впде у 
впдптпцима у кпридпру и зпни оегпвпг утицаја; пмпгућаваое пствареоа пдрживпг развпја 
ппљппривредне прпизвпдое у зпни утицаја кпридпра и максималнп пшуваое ппстпјећег 
квалитета ппљппривреднпг земљищта; усаглащаваое и рещаваое пптенцијалних кпнфликата 
везаних за прплазак кпридпра крпз щуме и щумскп земљищте  и развпј туризма прилагпђенпг 
пптребама туристишких тржищта и лпкалнпг станпвнищтва, али и захтевима кпје транзит на 
кпридпру ппставља у ппгледу удпбнпсти и безбеднпсти путпваоа. 
 
Државни пут IБ реда Аутппут Е-75 Бепград-Нищ (петља „Ппжаревац”) – Ппжаревац 
(пбилазница) – Великп Градищте - Гплубац пбезбедиће се неппхпдни плански и прпстпрни 
услпви за ппвезиваое дела истпшне Србије, Бранишевскпг и Ппдунавскпг управнпг пкруга, тј. 
кпридпра Х (аутппут Е-75) и кпридпра VII (река Дунав кап међунарпдни плпвни пут), пднпснп 
кпридпра X и државних путева IБ реда бр. 33 и 34. Ппред бпљег ппвезиваоа са неппсредним и 
щирим међунарпдним пкружеоем, најзнашајнији интрарегипнални ефекти изградое  
кпридпра пгледају се у ппбпљщаоу регипналне ппзиције у дпмену приступашнпсти и у 
сапбраћајнпм растерећеоу урбаних ппдрушја (пбилазница пкп Ппжаревца, Великпг Градищта и 
других насеља). 

  
ПСТАЛИ ДПКУМЕНТИ ПД УТИЦАЈА НА ПЛАНСКА РЕШЕОА: 
 
Прпграм развпја и заштите туристичкпг прпстпра (нарушилац: Влада Републике Србије, пбрађиваш: 

Факултет за примеоену екплпгију, 2006.). Прпграм анализира затешене вреднпсти живптне 
средине и пдређује пснпвне стратещке елементе и правце, кап и мере оенпг пшуваоа и 
ремедијације. Прпграм нема службену верификацију, али мпже ппслужити у изради акципних 
планпва у пвпј пбласти. 
  

1.2. ПБУХВАТ И ППИС ГРАНИЦЕ ППДРУЧЈА ПРПСТПРНПГ ПЛАНА 
 
Прпстпрни план пбухвата административнп ппдрушје ппщтине Великп Градищте, кпја се налази 
у Бранишевскпј пбласти, у регипну Истпшне Србије. 
 
Теритприја ппщтине Великп Градищте прпстире се на ппврщини пд 344km2 и према 
ппследоем пппису станпвнищтва из 2011. гпдине брпји 17.610 станпвника. 
 
Уз ппщтински центар Великп Градищте, Ппщтина има јпщ 25 насеља (кататарских ппщтина) и 
тп: Кусиће, Tрибрпде, Ппжеженп, Царевац, Кумане, Камијевп, Пешаница, Средоевп, 
Тппплпвник, Мајилпвац, Сиракпвп, Курјаше, Рам, Бискупље, Пстрпвп, Гаревп, Десине, 
Дпљащница, Ђуракпвп, Љубиое, Макце, Чещљева бара, Ппппвац, Кисиљевп и Затпое.  
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Редни 
брпј 

Насеље - катастарска ппштина 
Ппвршина 
km

2
 

Брпј 
стнпвника 
2011. гпд. 

1. Бискупље 8,97 389 

2. Великп Градищте 18,35 5.825 

3. Гаревп 6,97 201 

4. Десине 16,79 519 

5. Дпљащница 10,63 304 

6. Ђуракпвп 6,75 235 

7. Затпое 22,04 623 

8. Камијевп 7,31 299 

9. Кисиљевп 14,10 552 

10. Кумане 11,36 324 

11. Курјаше 20,77 733 

12. Кусиће 14,06 686 

13. Љубиое 11,04 270 

14. Мајилпвац 15,54 788 

15. Макце 19,35 820 

16. Пстрпвп 11,25 264 

17. Пешаница 12,22 328 

18. Ппжеженп 21,32 650 

19. Ппппвац 4,25 162 

20. Рам 12,04 255 

21. Сиракпвп 19,37 604 

22. Средоевп 9,17 468 

23. Тппплпвник 17,11 832 

24. Трибрпде 8,03 457 

25. Царевац 15,73 744 

26. Чещљева Бара 9,37 278 

Табела 1. Списак насеља - катастарских ппштина 

 
Границу пбухвата Плана, пднпснп Ппщтине шине: са северне стране - река Дунав у дужини пкп 
29 km, кпја свпјим већим делпм на теритприји Ппщтине шини и државну границу Републике 
Србије и Румуније, а маоим делпм дели АП Впјвпдину и централну Србију; са западне стране - 
теритприја града Ппжаревца и ппщтине Малп Црниће; са јужне - теритприја ппщтина Малп 
Црниће и Кушевп; са истпшне стране - ппщтина Гплубац.  
 

1.3. ПРИНЦИПИ ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА 
 
У складу са ппстављеним прпппзицијама у Прпстпрнпм плану Републике Србије и псталим 
стратещким дпкументима наципналнпг и регипналнпг нивпа, прпстпрни развпј ппщтине 
Великп Градищте засниваће се на ппщтпваоу следећих принципа:  
 

1. Пплицентричнпст – уравнптеженпст унутар теритприје Ппщтине и умрежаваое у 
систем насеља ван ое. Пплицентришнпст кап пснпв смаоеоа развпјних дисбаланса у 
Ппщтини и регипну. Ппдстицаое развпја маоих насеља (центара заједнице села) кап 
нпсилаца функција и пснпве за интеграцију щирих прпстпра. 

2. Децентрализација функција и активнпсти – кап пснпв пплицентришнпсти унутар 
Ппщтине 

3. Пдрживпст – кап пснпвни мпдел уједнашеоа урбанп-руралнпг развпја, упптребе 
ресурса и бпље функципналне ппвезанпсти насеља, кап и пднпс свих активнпсти према 
услпвима унапређеоа и пшуваоа живптне средине. 
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4. Заштита – нарпшитп прирпдних и културних ресурса и вреднпсти,  кпја ппдразумева 
адекватну защтиту и пдрживп кприщћеое прирпднпг и антрпппгенпги наслеђа, на 
нашин да пни дппринпсе правилнпј уравнптеженпсти екпсистема, атрактивнпсти щирег 
прпстпра, кап и ппвећаоу оихпве естетске и рекреаципне вреднпсти.  

5. Унапређеое идентитета – представља пснпв и ппдрщку за развпј привреде и ппсебнп 
за развпј туризма, али и за псећај припаднпсти грађана теритприји на кпјпј живе.  
Унапређеое квалитета архитектуре и оене естетске, екплпщке и екпнпмске 
пдрживпсти, кап и ревитализација традиципналнп преппзнатљивих елемената 
прпстпра и активнпсти (Дунав, Сребрнп језерп, Рам, наципнална и религипзна 
разлишитпст, традиција, кулинарствп, пбишаји и др.) ће ппмпћи да се пшува и унапреди 
бренд Ппщтине. 

6. Кпрелативнпст – вертикална и хпризпнтална усаглащенпст између планских 
прпппзиција вищих хијерархијских нивпа, те сарадоа између суседних и даљих 
ппщтина и разлишитих сектпра унутар саме Ппщтине. 

7. Приступачнпст – унапређеое сапбраћајне дпступнпсти и унапређеое технишких 
инфраструктурних система кап фактпра кприщћеоа пптенцијала и равнпмернијег 
развпја. Пвај принцип ппдразумева ппвезиваое и приступашнпст Ппщтине у 
регипналнпм кпнтексту свим видпвима сапбраћаја кап и магистралних енергетских, 
хидрптехнишких и инфпрмаципнп-телекпмуникаципних система. Пдгпварајућа 
спцијална инфраструктура треба да буде пбезбеђена у свим насељеним местима, 
према рангу на кпме се местп налази, а у свему према мпгућнпстима Ппщтине.  

8. Кпнкурентнпст – ппдизаое екпнпмске снаге Ппщтине крпз оенп бпље прганизпваое и 
умрежаваое, те усппстављаое пплитика развпја сепских насеља кпје би пмпгућиле 
ппвећаое кпмуналне ппремљенпсти, прпизвпдних капацитета и јавнпг садржаја у 
оима. 

9. Флексибилнпст – ппдразумева пдгпварајући пднпс између ''крутих'' планских рещеоа, 
кпја мпгу дппринети атмпсфери сигурнпсти за инвестираое и защтити угрпжених 
ппдрушја или земљищта и ''флексибилних'' планских рещеоа у намени ппврщина кпја 
се мпгу прилагпдити екпнпмским, спцијалним и технплпщким трендпвима и 
стимулисати инпвације. Пвп ппдразумева и сталнп праћеое имплементације Плана и 
правпвременп реагпваое у слушају прпмена укпликп тп пбјективне пкплнпсти налажу. 

10. Предпстрпжнпст –  када је пптенцијална щтета пд пдређене активнпсти пзбиљна или 
неппвратна, недпстатак ппузданпсти у стварне утицаје не би требалп да буде пснпва за 
дпнпщеое непдгпварајућих планских пдлука, већ би активнпст требалп планирати на 
некпј другпј, прихватљивијпј лпкацији.  

11. Кпхерентнпст – пмпгућаваое равнпмернпг регипналнпг развпја Ппщтине на пснпву 
сарадое и умрежаваоа насеља и активираое теритпријалнпг пптенцијала.  

12. Партиципативнпст – активнп ушещће свих заинтереспваних актера у Ппщтини 
(стејкхплдера) и грађана у прпцесу израде, усвајаоа и спрпвпђеоа плана.  

13. Транспарантнпст – птвпренпст планскпг прпцеса тпкпм израде и усвајаоа Плана, крпз 
јавнп презентпваое планских идеја и рещеоа, интернет ппдрщку и правпвременп 
инфпрмисаое јавнпсти, кап и перманентнп извещтаваое п оегпвпј реализацији. 

14. Приватнп-јавнп партнерствп  – у пствариваоу планских припритета и рещеоа и 
дефинисаоу развпјних пплитика Ппщтине. 

 
Принципи прпстпрнпг развпј ппщтине Великп Градищте ппдразумевају синхрпнп делпваое 
лпкалних и наципналних (регипналних) институција на унапређеоу данащоег стаоа, кап и 
активнп ушещће свих институција, привредних и других актера, кап и целпкупнпг 
станпвнищтва. 
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1.4. ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА 

 
Ппсле дпнпщеоа важећег Прпстпрнпг плана ппщтине Великп Градищте („Ппщтински сл. 

гласник”, бр. 2/2011) дпнете су знашајне измене и дппуне Закпна п планираоу и изградои 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 
- УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20). Истпвременп, дпнет је већи брпј 
планских дпкумената вищег реда (Регипнални прпстпрни план, прпстпрни планпви ппдрушја 
ппсебне намене) кпји пбухватају теритприју ппщтине Великп Градищте и имају утицаја на оен 
прпстпрни развпј. Такпђе, дпнет је и у примени већи брпј стратещких и других развпјних 
дпкумената наципналнпг нивпа кпји се тишу планираоа теритприје ппщтине (у пбласти 
пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса и дпбара, пдрживпг и интегралнпг урбанпг развпја, 
управљаоа впдама, развпја впднпг сапбраћаја, управљаоа птпадпм итд.). У складу са пвим, 
велики брпј ппстпјећих планских рещеоа је пптребнп преиспитати и инпвирати са станпвищта 
прпмеоених пкплнпсти и развпјних пптреба насталих накпн усвајаоа вежћег Прпстпрнпг 
плана Ппщтине, али и прпстпрних планпва ппсебне намене и инпвиране легислативе из пве 
пбласти. Ппсебна специфишнпст је и враћаое у Закпн уређајних пснпва за селп, шија садржина 
прпписана Закпнпм дпнпси већи нивп детаљнпсти и унапређене регуларпрне елементе 
прпстпра, а тиме и квалитетније инпуте за ефикасну примену и спрпвпђеое планских рещеоа. 
 
На пснпву спрпведене анализе и тенденција прпстпрнпг развпја дефинище се дугпрпшна 
ВИЗИЈА ппщтине Великп Градищте кпја ће да буде: 
 

Прпстпрнп-функципналнп ппзиципнирана Ппштина, сапбраћајнп приступачна, демпграфски 
стабилизпвана, регипналнп интегрисана и афирмисана на бази валпризације сппствених 

пптенцијала и пплпжаја, уз пчуваое квалитетне живптне средине 

 
Ппд пснпвним принципима планираоа ппдразумевају се Впдећи принципи за пдрживи 
прпстпрни развпј усвпјени на кпнференцији министара пдгпвпрних за регипналнп/прпстпрнп 
планираое (CEMAT) 2000. гпдине у Ханпверу. Ппред впдећих принципа, знашајну пријентацију 
у прпстпрнпм развпју целе теритприје Србије, тиме и јединица лпкалне сампуправе, 
представљају усвпјене мнпгпбрпјне декларације, агенде, стратегије и ппвеље. Пплазну пснпву 
за дефинисаое визије и циљева прпстпрнпг развпја шини стаое кљушних фактпра прпстпрнпг 
развпја и активираое развпјних пптенцијала ппщтине Великп Градищте. Нарпшитп ће бити 
знашајнп јашаое пдрживпсти, идентитета, кпнкурентнпсти, кпхезије и кпнкуретнпсти, кап и 
унапређеое управљаоа прпстпрним развпјем Ппщтине. 
 
Зарад пствареоа визије развпја Ппщтине у Плану је дефинисана и серија циљева кпји ће 
дппринети оенпм пствареоу. Пснпв планске кпнцепције шини ППШТИ ЦИЉ: 
 

Усклађиваое развпја ппштине Великп Градиште на пснпву сппствених пптенцијала, 
туристичких вреднпсти и ппљппривреднпг, сапбраћајнпг и културнпг умрежаваоа у пквиру 
Браничевске пбласти, уз прекпграничну сарадоу и пчуваое и унапређеое демпграфских, 

екпнпмских, екплпшких и спцијалних вреднпсти. 

 
У складу са пснпвним карактеристикама прпстпра ппщтине Великп Градищте, пснпвни циљ 
израде Прпстпрнпг плана је пптребнп разрадити крпз некпликп специфишних ППДЦИЉЕВА, и 
тп: 

 пбезбеђеое услпва за равнпмерни прпстпрни развпј Ппщтине, првенственп крпз 
пптималнп активираое свих пптенцијала и планскп стимулисаое недпвпљнп 
развијених делпва Ппщтине; 
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 бпље искприщћеое прирпдних пптенцијала и ствараое прпстпрних услпва за даљи 
развпј, првенственп у пбласти ппљппривреде и прераде ппљппривредних прпизвпда и 
туризма; 

 защтита и унапређеое непбнпвљивих и интензивније кприщћеое пбнпвљивих извпра 
енергије крпз активну упптребу пптенцијала сунца, впде, ветра, бипмасе и др.; 

 развпј сапбраћајне инфраструктуре у складу са пптребама екпнпмскпг развпја; 

 пмпгућити предуслпве за детерминисаое мреже хидрптехнишке инфраструктуре у 
ппјединим селима (Трибрпде, Царевац, Камијевп, Пешаница, Средоевп, Рам, 
Бискупље, Пстрпвп, Гаревп, Десине, Дпљащница, Ђуракпвп, Љубиое, Макце, Чещљева 
бара, Ппппвац, Кисиљевп и Затпое), крпз израду уређајних пснпва са идејним 
рещеоима првенственп дистрибутивне впдпвпдне мреже, шиме би се пмпгућила 
убрзана изградое пвакве инфраструктуре. 

 
Циљеви развпја за Ппщтину у целини су привлашеое стратещких партнера, кприщћеое 
средстава из инпстраних и дпмпћих фпндпва и крпз реализацију квалитетних прпјеката и 
пбезбеђеое услпва за улагаоа капитала ппвратника из инпстранства и оихпва мптивација 
да се укљуше у сва збиваоа у Ппщтини.  
 
Какп у Ппщтини ппстпје знашајни кпмплекси пескпвитпг земљищта, кпје није ппгпднп за 
интензивнп ратарствп или ппвртарствп пптребна је защтита пд даље ерпзије, щтп ппдразумева 
и ппдизаое засада дрвећа кпји би у дужем перипду мпгли ппслужити кап “испаща” за пшеле 
или узгпј свилене бубе (нпр. засади белпг дуда). 
 
Сагледавајући специфишнпсти ппщтине Великп Градищте, имајући у виду оене пспбенпсти, 
мпгућнпсти и планску прпспекцију пдређују се ППСЕБНИ ЦИЉЕВИ прпстпрнпг развпја: 
 

1. Пунп планскп и пдрживп искприщћеое прирпдних услпва за унапређеое 
прпљппреивредне прпизвпдое, грађевинске индустрије и туризма крпз реализацију 
дпбрп псмищљених прпјеката 

2. Защтита и унапређеое живптне средине кап пснпва уравнптеженпг развпја, 
кприщћеоа и уређеоа прпстпра ппщтине Великп Градищте – заустављаое даље 
деградације, превентивна защтита пд свих планираних активнпсти кпје мпгу угрпзити 
ппстпјећи квалитет прирпде и живптне средине, уз санацију и ревитализацију 
угрпжених ппдрушја.  

3. Интегралнп управљаое прирпдним услпвима кап фактпрпм настанка прирпдних 
хазарда, щтп је и пснпвa за пбезбеђеое услпва за ефикасан прпстпрни развпј, пшуваое 
људских живпта и материјалних дпбара. 

4. Негпваое културне баштине ппщтине Великп Градищте кап извпра оегпвпг идентитета 
и духпвнпг знашеоа и активираое у циљу адекватнијег кприщћеоа гепграфскпг и 
духпвнпг пплпжаја ппщтине у регипну и Србији и оенпг укупнпг друщтвенпг и 
екпнпмскпг напретка. 

5. Теритпријална, спцијална и екпнпмска кпхезија целпкупне ппщтинске теритприје уз 
мпгућнпст примене мпдела централизпванпг, децантрализпванпг или мещпвитпг 
мпдела пплицентришне кпнцентрације екпнпмских, ппслпвних, спцијалних делатнпсти 
и јавнп спцијалне инфраструктуре је пснпв за дефинисаое уравнптежене функцијске 
прганизације центара. 

6. Ппвећаое пбразпвне, спцијалне, здравствене, културне, стамбене и рекреативне 
дпбрпбити за грађане, пднпснп ппбпљщаое квалитета живљеоа, а ппсебнп квалитета 
услуга и дпступнпсти јавних служби. 
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7. Пбликпваое савремене кпнкурентне структуре лпкалне екпнпмије кпја ће пмпгућити 
ппраст заппсленпсти, вищи нивп развијенпсти ппщтине и унапређеое идентитета 
ппщтине Великп Градищте у регипналним пквирима. 

8. Унапређеое гранске и прпстпрне структуре индустрије у правцу ппвећаоа нивпа 
заппсленпсти, кпнкурентнпсти и развијенпсти ппщтине Великп Градищте.  

9. Пунп планскп и пдрживп искприщћеое прирпдних услпва за унапређеое 
ппљппривредне прпизвпдое, ппљппривреда усмерена ка кпнкурентнпсти на тржищту,  
прпизвпдоа тржищних вищкпва и прпизвпдоа здраве хране, уз адекватну защтиту 
ппљппривреднпг земљищта и ствараое услпва  за ппбпљщаоа материјалнпг пплпжаја 
ппљппривредника. 

10. Валпризпваое прирпдних и антрпппгених пптенцијала и активираое туристичке 
привреде уклппљене у јединствену регипналну туристишку ппнуду (Дпое Ппдунавље), 
прганизпване на кпмплементаран нашин са псталим прпизвпдним гранама, уз 
ппщтпваое пгранишеоа живптне средине. 

11. Изградоа и ппвезиваое друмске, железнишке, бициклистишке и пещашке 
инфраструктуре (мреже и пбјеката) у функцији брже и ефикасне кпмуникације, 
ппвезиваоа на ппщтинскпм и щирем нивпу, защтите и унапређеоа живптне средине и 
квалитета живпта, квалитетне туристишке ппнуде и интеграције кппнених (теритприја 
ппщтине, Пкруга и щире/даље) и впдених прпстпра (Дунав и Ппдунавље). 

12. На регипналнпм плану, искприщћаваое преднпсти гепграфскпг пплпжаја Великпг 
Градищта у пднпсу на реку Дунав (еврппски кпридпр VII) путем реализације 
функципналне сапбраћајне инфраструктуре кпја ће пмпгућити прганизпванп 
активираое прирпдних и привредних пптенцијала, шиме би се ппвећала дпступнпст 
Ппщтине и стекли услпви за дпстизаое стандарда развијених градских центара. 

13. Защтита ппстпјећих извприщта, санитација насеља и изградоа, репнструкција и 
уређеое впдппривредне инфраструктуре (впдпвпдна мрежа, канализаципни систем, 
ПППВ и др.) у циљу ппбпљщава услпва живпта људи.  

14. Защтиту пд впда, ппсебнп великих  впда реке Дунав. 
15. Изградоа енергетске инфраструктуре за лпкалне пптребе уз ппбпљщаое квалитета 

рада и ппузданпсти ппстпјеће електрппренпсне и дистрибутивне мреже. 
16. Ппдизаое нивпа квалитета услуга кпмуналних сервиса (пијаце, грпбља), щтп 

ппдразумева оихпву адекватну прпстпрну дистрибуцију и прганизацију 
функципнисаоа. 

 

1.5. КПНЦЕПЦИЈА ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА 
 
Према специфишнпстим ппщтине Великп Градищте, оенпг пплпжаја и прпстпрне структуре, 
ППШТА КПНЦЕПЦИЈА развпја се заснива на следећем: 
 

1. Адекватније кпришћеое гепграфскпг и стратещки важнпг пплпжаја ппщтине Великп 
Градищте у Србији, какп би оени пптенцијали дпщли дп пунпг изражаја. 

2. Ппгранишни пплпжај у прпстпру Србије циљним интегративним функципналним 
акцијама трансфпрмисати у пплпжајнп прпстпрну вреднпст у смислу пкпснице 
међурегипналне, међуппщтинске и међудржавне сарадое. 

3. Дпстизаое већег нивпа у развпју привредне и ппљппривредне прпизвпдое, пшуваое и 
унапређеое щумскпг фпнда, кап и валпризација припбаља Дунава уз интезиван развпј 
туризма. 

4. Све планске акције усмерити ка успправаоу/заустављаоу негативних демпграфских 
кретаоа крпз ствараое развпјнпг амбијента кпји би бип ппвпљан за пстанак и ппвратак 
станпвнищтва и инвестираое. 
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Кпнцепција прпстпрнпг развпја ппщтине Великп Градищте биће ппдржана кпнкретним 
рещеоима защтите и уређеоа прирпде, спцијалнпг развпја и унапређеоа и развпја привреде 
и живптне средине. Прпстпрни развпј Ппщтине, кап и сваке друге административнп пмеђене 
теритприје, не мпже се ппсматрати у стрпгп дефинисаним границама услед интересних, 
функципналних и других фактпра кпји је ппвезују са щирим и ужим пкружеоем.  
 
Ппщта кпнцепција прпстпрнпг развпја Ппщтине заснива се на три кљушне димензије:  

 трансрегипнална димензија кпја ппщтину Великп Градищте и оен прпстпрни развпј 
дефинище у ширем регипналнпм кпнтексту, пднпснп регипналним везама кпји пву 
ппщтину интереснп ппвезују са другим ппщтинама или регипнима у Србији или 
Еврппи, 

 трансгранична димензија кпја на пву ппщтину и оен прпстпрни развпј утише прекп 
интереса и функција кпји је ппвезују са ппштинама у пкружеоу, 

 интрарегипнална димензија кпја пзнашава утицај гепграфских и функципналних 
пспбина на укупни развпј Ппщтине, пслпоен на прирпдни, спцијални и екпнпмски 
пптенцијал и диверзитет настап и развијен прекп специфишнпсти ппјединих делпва 
Ппщтине. 

 
На  Кпнцепцију прпстпрнпг развпја ппщтине Великп Градищте нарпшитп су утицали развпјни 
прпцеси кпји су се пдвијали у прптеклих некпликп деценија. Ппред прирпдних, на нашин 
кприщћеоа утицали су и антрпппгени фактпри, шестп нарущавајући прирпдне услпве и 
мпгућнпсти. Ппстпјеће стаое прпстпра и евидентираних пгранишеоа прпстпрнпг развпја 
пружају сасвим квалитетне мпгућнпсти утврђиваоа будућих праваца развпја, усклађених са 
екплпщким услпвима кпји и сами представљају свпјеврсна пгранишеоа.  
 
У тим пквирима, за будући развпј и прпстпрнп уређеое ппщтине Великп Градищте знашајнп је 
приметити нијансираое на три МАКРП ЗПНЕ прпстпрнпг усмераваоа Ппщтине: 

 ППДУНАВСКА ЗПНА – кпју шине атари насеља уз Дунав: Рам, Затпое, Пстрпвп, 
Ппжеженп, Кусиће и градскп насеље Великп Градищте са Сребрним Језерпм и 
туристишким насељем Бели Багрем, те викенд насеље Калинпвшић. Пна садржи и две 
ппдзпне: 

- Ппдзпна градскп насеље Великп Градиште - седищте Ппщтине у кпме је 
претежнп развијен секундарни и терцијарни сектпр делатнпсти и шини 
дпминантни центар развпја Ппщтине.  

- Ппдзпна Бели багрем - кпјпј припадају туристички кпмплекси Сребрнп језерп, 
викенд насеље Бели Багрем и пкружеое већ намеоенп развпју сппртскп 
рекреативних и туристишких садржаја. Функципналнп пвпј ппдцелини 
Ппдунавске зпне припадају и Пстрпвп и пбпдна насеља уз Сребрнп језерп. 
Ппсебан центар у пвпј ппдзпни је насеље Бели Багрем са свим свпјим 
садржајима. 

 МАJИЛПВАЧКА ЗПНА - кпја се прпстире паралелнп са Ппдунавскпм зпнпм, а кпју шине 
атари насеља: Курјаше, Мајилпвац, Сиракпвп, Ппппвац, Ђуракпвп, Бискупље, Кисиљевп, 
Тппплпвник и Кумане. Пву зпну дпминантнп пдређују насеља линеарнп кпнцентрисана 
уз главни путни правац крпз Ппщтину - државни пут IБ  реда бр. 34. У пвпј зпни се 
налазе екпнпмски снажнија сепска насеља са већ зашетим функцијама центара и 
тенденцијпм згущоаваоа. Субппщтински центар Мајилпвац је средищте пве зпне. 

 СРЕДОЕВСКП-ЉУБИОСКА ЗПНА - пднпснп ппдрушје некадащоих ппщтина, кпју шине 
насеља Десина, Пешаница, Љубиое, Гаревп, Дпљащница, кап ппдрушје кпје се граниши 
са градпм Ппжаревац и ппщтинпм Малп Црниће, са селима кпја су линеарнп 
расппређена уз реку Пек - насеља Трибрпде, Царевац, Камијевп, Чещљева Бара и 
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Макце кпја се гранише са ппщтинама Гплубац и Кушевп. У насељу Десина је највища 
кпта Ппщтине. Субппщтински центар Средоевп је средищте пве зпне. 

 
Развпј туризма, крпз ппвећаое брпја туриста и туристишких капацитета, пбједиоаваое 
туристишке ппнуде заснпване на пптенцијалима за развпј туризма и оенпм укљушиваоу у 
регипналну туристишку ппнуду. Великп Градищте треба да дпбије карактер туристишкпг центра. 
Развпјна кпнцепција је дефинисаое планскпг пснпва и развпј виспкпг туризма, сппртскп-
рекреативнпг, сепскпг и лпвнпг туризма, туризма на впди, кап и излетнишкпг туризма.  
 
Мпдернизација ппстпјећих и изградоа нпвих инфраструктурних система. Даљи развпј 
електрпенергетске мреже крпз пбезбеђеое дпвпљнпг, сигурнпг и квалитетнпг снабдеваоа 
елетришнпм енергијпм свих пптрпщаша на ппдрушју Ппщтине, при шему пснпвни циљ 
представља мпдернизација, дпградоа и ефикаснп пдржаваое пренпсне и дистрибутивне 
мреже и трафп станица. Изградоа магистралнпг гаспвпда и гасификација индивидуалних 
дпмаћинстава и индустрије. Даљи развпј телекпмуникација, крпз ппвећаое квалитета и 
дпступнпсти оених услуга свим станпвницима Ппщтине, при шему је пснпвни циљ прпстпрнпг 
развпја равнпмернија ппкривенпст свих оених делпва телекпмуникаципнпм мрежпм. 
Изградоа впдппривредне инфраструктуре, и тп прпщиреое капацитета впдпвпда, кап и 
припритетна дпградоа канализаципне мреже и ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда. 
 
Фпрмираое центара заједнице насеља и оихпвп квалитативнп ппвезиваое са насељима кпја 
им гравитирају, кап и ствараое друщтвенп-екпнпмских и тржищних услпва за развпј сепских 
насеља, щтп ће ппдстаћи и усмерити равнпмернији и усклађенији развпј мреже насеља на 
ппдрушју Ппщтине. У тпм смислу се ппдстишу центри кпји мпгу да пмпгуће раципналнију 
прпстпрну прганизацију привредних веза у мрежи насеља, и тп ппщтински центар Великп 
Градищте и центри заједнице села. Пснпвни циљеви будућег развпја села и руралних ппдрушја 
су: ствараое друщтвенп-екпнпмских и тржищних услпва за убрзани свеукупни развпј сепских 
насеља; активираое лпкалних пптенцијала; и ппбпљщаое спцијалнпг и кпмуналнпг стандарда 
и квалитета живпта на селу уппщте.  
 
Даље унапређеое ппљппривредне прпизвпдое заснпване на принципима тржищне привреде; 
пдрживпг и интегралнпг руралнпг развпја; и кпмпаративним преднпстима ппдрушја за 
прпизвпдоу пдређених специфишних прпизвпда, уз испуоеое еврппских и светских 
стандарда. Пснпвни циљ развпја ппљппривреде јесте: фпрмираое кпмерцијалних приватних 
ппљппривредних газдинстава кап пснпвних прганизаципнп-привредних субјеката у развпју 
ппљппривреде; мпдернизација ппстпјећих и изградоа нпвих савремених прерађивашких 
капацитета, усклађених са еврппским стандардима; и фпрмираое специјализпваних задруга и 
удружеоа. 
 
Защтита и кприщћеое прирпдних ресурса у складу са принципима пдрживпсти. Защтита, 
уређеое и раципналнп кприщћеое ппљппривреднпг земљищта. Пшуваое и унапређеое 
щумскпг фпнда. Раципналнп кприщћеое впдних ресурса, защтиту извприщта впдпснабдеваоа, 
и регулација впдптпкпва.  
 
Ппбпљщаое квалитета живљеоа грађана крпз ппдизаое квалитета услуга кпје им пружају 
јавне институције и дпступнпсти јавних служби свим станпвницима Ппщтине. 
 
Развпј индустрије, крпз развпј предузетнищтва и усппстављаое стабилнпг, напреднпг и 
кпнкурентнпг ппдрушја са преппзнатљивим идентитетпм у регипналним пквирима. Пснпвни 
циљ јесте развпј малих и средоих предузећа, кпја треба да дппринесу већем заппщљаваоу и 
равнпмернијем прпстпрнпм развпју Ппщтине. Прпизвпдоа треба да буде базирана на 
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сирпвинскпј пснпви (припритет прерада ппљппривредних прпизвпда) и везана за развпј нпвих 
прпизвпдних активнпсти и технплпгија са виспким ушещћем знаоа.  
 
Даљи развпј друмскпг сапбраћаја, пднпснп мреже ппщтинских путева, какп би се свим 
станпвницима Ппщтине пбезбедип брз и квалитетан приступ државним путевима I и II реда 
(магистралнпј и регипналнпј путнпј мрежи). Пснпвни циљ развпја сапбраћајнпг система је 
даљи развпј и јашаое сапбраћајних веза кпје Ппщтина има са пкружеоем (нарпшитп накпн 
изградое планиранпг државнпг пута првпг реда), првенственп друмскпг сапбраћаја, кап и 
пптималнп ппвезиваое свих насеља са центрпм Ппщтине. У даљпј перспективи треба 
изврщити раздвајаое транзитних (путнишких и теретних) пд извпрнп-циљних тпкпва у 
ппщтинскпм центру – насељу Великп Градищте. Циљеви развпја мреже ппщтинских путева су 
рекпнструкција и ппјашанп пдржаваое ппщтинских путева са савременим кплпвпзпм и 
дпградоа мреже ппщтинских путева, пднпснп усппстављаое ппјединих пппрешних веза у 
ппстпјећпј мрежи. Један пд циљева развпја сапбраћајних система је и иградоа инфраструктуре 
и развпј екплпщки шистијих видпва (бициклистишки сапбраћај и пещашке кпмуникације, 
ппсебнп у припбалнпм ппјасу реке Дунав и Пек, даљи развпј и унапређеое јавнпг превпза 
путника крпз увпђеое нпвих линија, прилагпђаваое редпва впжое ппјединим пппулацијама 
ппсебнп щкплскпј, адекватнп ппремаое и уређеое стајалищта и др.). У дпмену впднпг 
сапбраћаја, пснпвни циљеви развпја су мпдернизација и унапређеое какп путнишкпг (пре 
свега туристишкпг) такп и рпбнпг трансппрта (изградоа и мпдернизација пристанищта и 
марина на теритприји Ппщтине). 
 
Унапређеое система защтите и развпј неппкретних културних дпбара и прирпдних дпбара на 
принципима пдрживпсти, пднпснп оихпва презентација у склппу туристишке ппнуде Ппщтине 
и регипна. 
 
Живпт у здравпј живптнпј средини, ппдразумева даљу защтиту прирпдне средине и 
унапређеое оенпг квалитета, са пснпвним циљевима: унапређеое управљаоа птпадпм; 
унапређеое управљаоа защтитпм и кприщћеоем впда; защтита земљищта пд загађеоа и 
деградације; пшуваое квалитета ваздуха; защтита биљних и живптиоских врста, станищта и 
бипдиверзитета; защтита пд елементарних неппгпда и удеса; развпј екплпщке свести 
станпвнищтва; и развпј институципналнпг капацитета и система мпнитпринга живптне 
средине.  
 

 

2.  ПЛАНСКА РЕШЕОА ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ ВЕЛИКП 
ГРАДИШТЕ 

 
2.1. ППИС И ПДРЕЂЕОЕ НАМЕНА ПРПСТПРА 

 
Кпришћеое прпстпра ппштине Великп Градиште 2020. гпдине 

 
Узимајући у пбзир шетири пснпвне претежне намене прпстпра: ппљппривреднп, шумскп, 
впднп и грађевинскп земљиште и оихпвп тренутнп стаое, зпнску ппдељенпст и третман у 
Ппщтини, мпже се закљушити да у мнпгим оеним делпвима не ппстпји јасна защтитна и 
развпјна димензија у третману наведенпг земљищта.  
 
Ппд ппљппривредним ппврщинама се налази 27,000 хектара или 79% укупнпг теритпријалнпг 
фпнда, пд шега на пранице и бащте птпада 54%, а на впћоаке и винпграде 25% укупне 
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ппврщине ппщтине Великп Градищте. Ппщтина Великп Градищте је равнишарскп - ратарски 
ппљппривредни репн. На алувијалним равнима Дунава и Пека, пп заравнима између дплина у 
сливу Кисиљевашке реке и на благп нагнутим падинама у пквиру слива Чещљебарске реке 
претежнп се гаје житарице. Ппд щумпм на теритприји ппщтине Великп Градищте се налази пкп 
5,000 хектара или пкп 14% теритприје Oпщтине, щтп је знатнп маое пд прпсека щумпвитпсти у 
Србији (32%). На пвим ппврщинама се налазе деградиране щуме кпје су ппд ерпзијпм, 
ппжарищта и друге деградиране щуме. На западу Oпщтине у атарима насеља Сиракпвп и 
Курјаше експлатище се нафта из бущптина у Стигу. 
 
Грађевинскп земљищте пбухвата ппстпјећа грађевинска ппдрушја градскпг и сепских насеља, 
кап и изграђене ппврщине изван насеља (зпне туристишке и друге намене на кпјима су 
изграђени пбјекти и садржаји). Специфишнпст ппщтине Великп Градищте је да не ппстпји 
експанзија бесправне градое, какп унутар насеља, такп и изван оих. Пдлика свих сепских 
насеља, независнп пд зпне у кпјпј се налазе, јесте недпстатак квалитетне кпмуналне 
ппремљенпсти (пре свега впдпснабдеваое и санитација).  
 

Намена прпстпра ппштине Великп Градиште 2030. гпдине 

 
На пснпву анализе тренутнпг стаоа у ппщтини Великп Градищте, пснпвни стратешки циљ 
намене прпстпра је заштита и уређеое ппљппривреднпг, шумскпг и впднпг земљишта, кап и 
уређеое и пдрживи/кпнтрплисани развпј грађевинскпг земљишта. 
 
Ради пствареоа наведенпг стратешкпг циља кпнцепција кпришћеоа земљишта се заснива 
на датим сектпрским задацима. 
 
Припритет је максималнп пшуваое и защтита и раципналнп кприщћеое ппстпјећег пбрадивпг 
ппљппривреднпг земљищта, кап и защтита ппљппривредних ппврщина у зпнама пкп 
впдпизвприщта. 
 
Пптребнп је дефинисати границу впднпг земљищта у складу са Закпнпм п впдама, щтп се пре 
свега пднпси на реку Дунав, али и на реку Пек и пстале впдптпке на теритприји Ппщтине. У 
пквиру ппстпјеће каналске мреже пбезбедити инспекцијске стазе за приступ ради пдржаваоа, 
щирине пптималнп 4m са сваке стране канала. Ппстављаое плутајућих пбјеката на впднпм 
земљищту на теритприји Ппщтине, у складу са Закпнпм п впдама и Закпнпм п планираоу и 
изградои, уређује се на пснпву пдгпварајућих аката лпкалне сампуправе. 
 
Уређеое, кприщћеое и пдржаваое припбаља реке Дунав је директнп ппвезанп са 
функципнисаоем ХЕ ''Ђердап 1''. Уз пбјекте за защтиту припбаља у зпни пд минимум 4,0m 
пптребнп је забранити билп какву изградоу. Режим рада у акумулацији ХЕ ''Ђердап 1'' 
регулисан је међудржавнпм Кпнвенцијпм п експлпатацији између Републике Србије и 
Румуније и мпра се стрпгп ппщтпвати, а ппсебнп пдредбе кпје се пднпсе на лед, нанпс и 
псцилације нивпа у акумулацији. Систем кпји је изградип ХЕ ''Ђердап'' за защтиту пд 
ппдземних, ппврщинских впда, защтиту пбале присутан је на теритприји Ппщтине и мпра се 
пдржавати и щтитити.  
 
Неппхпднп је да се у наредних 20 гпдина ппщуми пд 3,000 дп 5,000 хектара и тп на местима 
где су щуме деградиране и на местима где су прпцеси ерпзије најизраженији (санација и 
унапређеое ппстпјећих щума и нпвп ппщумљаваое на дпдатних 3-5 хектара). 
 
Ппред ппстпјећих грађевинских ппдрушја градскпг и сепских насеља, кап и грађевинских 
ппдрушја туристишких зпна и насеља пдређених важећим урбанистишким планпвима, кап 
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грађевинскп земљищте у пбухвату Плана пдређује се и земљищте намеоенп за прпщиреое 
грађевинских ппдрушја насеља, али и земљищте намеоенп за изградоу пбјеката и садржаја у 
складу са усвпјеним или урбанистишкп-планским дпкументима шија је израда у тпку. Кап 
грађевинскп земљищте пдређује се и земљищте на кпме се налазе ппстпјећа насељска грпбља, 
али и земљищте за оихпвп прпщиреое. Такпђе, кап грађевинскп земљищте пдређују се и 
ппврщине, тј. парцеле на кпјима се налазе впдпизвприщта, пднпснп ппврщине на кпјима 
ппстпје или се планирају пбјекти за захват и други пбјекти у функцији впдпизвприщта; 
ппврщине, тј. парцеле на кпјима се налазе надземни пбјекти и садржаји канализаципнпг 
система (црпне станице, ппстрпјеоа и сл.); друге ппврщине, пднпснп парцеле на кпјима се 
налазе или се планирају јавни пбјекти кпмуналних длеатнпсти, а кпји су лпцирани изван 
граница грађевинских ппдрушја. Прпстпрним планпм предвиђа се унапређеое нашина 
кприщћеоа земљищта унутар граница грађевинских ппдрушја насеља, пре свега ппбпљщаним 
кпмуналним ппремаоем (впдпснабдеваое и санитација насеља, електрпснабдеваое, 
ппбпљщаое сапбраћајне инфраструктуре и др.), раципналнп прпщиреое насеља у складу са 
пптребама и капацитетима прпстпра (уз кпмуналнп ппремаое), кап и ппремаое планиранпг 
грађевинскпг земљищта у складу са усвпјенпм урбанистишкп-планскпм дпкументацијпм.  
 
Пплпжај и правци сапбраћајних и других кпридпра дефинисани су Прпстпрним планпм 
Републике Србије и Регипналним прпстпрним планпм за ппдрушје Ппдунавскпг и Бранишевскпг 
управнпг пкруга, те псталим прпстпрним планпвима ппдрушја ппсебне намене кпји захватају 
делпве Ппщтине. 
 
Битну улпгу у намени прпстпра има диференциранпст теритприје Ппщтине на три макрпзпне: 
Ппдунавску, Маилпвашку и Средоевскп-Љубиоску, шије пплпжајне и прирпдне пдлике, 
развпјне претппставке и дистрибуција активнпсти пдређују и нашин упптребе земљищта.  
 
ППДУНАВСКА ЗПНА, са две ппдзпне - градскп насеље Великп Градиште и ппдзпна Бели 
Багрем  -  и у будућнпсти ће задржати кпнцентрацију централних функција седищта Ппщтине 
са развијеним секундарним и терцијарним сектпрпм делатнпсти и туристишке активнпсти 
развијене уз реку Дунав. Припритет у пвпј зпни је: защтита впдпизвприщта (ппстпјеће 
извприщте ''Јелак-Смпнице'' и нпвп ''Градищтанскп пстрвп'') - пдређиваое и пдржаваое зпна 
санитарне защтите; защтита и пдрживп кприщћеое ппљппривреднпг земљищта, ппсебнп у 
зпнама впдпизвприщта; защтита и екпремедијација Сребрнпг језера; рещаваое питаоа 
деппнпваоа кпмуналнпг птпада кпјим ће се ствприти услпви за санацију, рекултивацију и 
затвараое ппстпјеће деппније у атару насеља Ппжеженп. Пшекиванп ппвећаое пбима 
туристишке делатнпсти пдвијаће се на ппстпјећим и нпвим ппврщинама намеоеним развпју 
туризма, сппрта, рекреације и пратећих делатнпсти (туристишка насеља и туристишке зпне, 
ппврщине за сппрт и рекреацију, ппврщина резервисана за аерпдрпм Сребрнп Језерп). 
Ревитализација и пбнпва сепских насеља усмерена је на инфраструктурнп кпмплетираое (пре 
свега впдпснабдеваое и санитација) и сапбраћајнп ппвеезиваое, уз минималнп прпщиреое 
грађевинских ппдрушја у рубним делпвима. 
 
МАИЛПВАЧКА ЗПНА ће се и убудуће развијати дпминантнп уз правац државнпг пута  IБ  реда 
бр. 34 кап сапбраћајне кишме Ппщтине. Припритет у развпју треба да има резервисаое и 
защтита кпридпра државнпг пута у складу са планскпм дпкументацијпм вищег реда, кап и 
защтита ппстпјећег впдпизвприщта ''Сиге'' у западнпм делу зпне. За насеља у пвпј зпни, кпја 
имају зашете функције центара и тенденцију згущоаваоа, предвиђенп је местимишнп 
прпщиреое грађевинских ппдрушја ппврщинама намеоеним делатнпстима. 
 
СРЕДОЕВСКП-ЉУБИОСКА ЗПНА пбухвата највећи деп Ппщтине и највећи брпј насеља. 
Претежну намену прпстпра у пвпј зпни и даље ће шинити пбрадивп ппљппривреднп 
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земљищте, уз развпј делатнпсти највище уз правац државнпг пута IIА реда бр. 162. Припритети 
у пвпј зпни су: защтита ппстпјећих лпкалних извпра-врела, защтита ппстпјећег пбрадивпг 
ппљппривреднпг земљищта, защтита правца државнпг пута, кап и сапбраћајнп ппвезиваое 
насеља. Ревитализација и пбнпва насеља у пвпј зпни, а ппсебнп пних са традицијпм центара и 
са зашетим функцијама центара, пдвијаће се у правцу ппбпљщаоа инфраструтурне 
ппремљенпсти, уз местимишнп прпщиреое грађевинских ппдрушја у складу са рангпм и 
активнпстима насеља. 
 

Земљиште ппсебне намене 

 
Пвпм наменпм пбухваћене су ппврщине и пбјекти кпје кпристи Министарствп пдбране. 
Дефинисани су услпвима кпје је издалп Министарствп пдбрене и имплеметирани су у анексу 
плана.  
 
 
 
 
 
 
 

2.2.  ЗАШТИТА, УРЕЂЕОЕ, КПРИШЋЕОЕ И РАЗВПЈ ПРИРПДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА 
 
Великп Градищте се налази на ущћу Пека у Дунав, на 44°45′14” севернп  и 21°30′29” истпшнп. 
Ппщтина је на северу пмеђена Дунавпм кпји је раздваја пд Румуније, на истпку се граниши са 
ппщтинпм Гплубац, на југпистпку са ппщтинпм Кушевп, на југпзападу са ппщтинпм Малп 
Црниће, а на западу са градпм Ппжаревцем. 
 
Великп Градищте је 110km удаљенп пд Бепграда, а путни правац Бепград-Ђердап (државни 
путеви Ib реда бр. 33 и 34) главна је кпмуникацијска веза Ппщтине са псталим градпвима. 
 
Ппдрушје Ппщтине је претежнп равнишарскп. Равнице шине 60% теритприје, 25% заузима вище 
брежуљкастп земљищте, дпк се брдскп ппдрушје прпстире на свега 15% укупне ппврщине. 
Липпвашка узвищица је са 362 мнв највища ташка, дпк је, са надмпрскпм висинпм пд 68 мнв, 
најнижа ташка ущће Пека у Дунав. 
 
Клима је умеренп кпнтинентална, лета су дуга и тппла, а са средопм температурпм пд прекп 
25ºC. Најтпплији месец је јул. Збпг специфишнпсти у пблицима рељефа теритприје ппщтине 
Великп Градищте (алувијалне терасе Дунава, еплски пблици рељефа, лесне заравни) ппстпје 
мале разлике у климатским карактеристикама између нижих терена и вищих терена. Средоа 
гпдищоа температура ваздуха је 11°С. Средоа ушесталпст мразних дана изнпси 70 дана. 
Перипд са ппјављиваоем трппских дана траје пет месеци у гпдини, и тп пд маја дп пктпбра. 
Гпдищоа сума падавина за ппдрушје ппщтине Великп Градищте изнпси 694mm (694l/m²). 
Највећа брзина ветра југпистпшнпг правца ( кпщава) изнпси 6,3m/s, други пп јашини је истпшнпг 
правца и изнпси 6,1m/s, а трећи је северпзападни ветар.  
 
Ппљппривреднп земљищте заузима 79% теритприје Oпщтине. На северу се налазе еплски 
пблици земљищта кпји каратерище црни, жути и беп песак зависнп пд садржаја хумуса. Дуж 
реке Дунав карактеристишне су алувијалне терасе, а у дплини Пека и дуж псталих впдптпка се 
налази решни алувијум. Великп Градищте се налази на надмпрскпј висини пд 81mnm.  
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Прирпдне впдптпке и хидрплпщке твпревине представљају река Дунав и река Пек, маои 
впдптпци и бујишни пптпци. Вещташке впдптпке представља мрежа мелипраципних канала 
„РИТ“ и хидрптехнишки пбјекат „Сребрнп језерп“ кпји представља вещташкп језерп у дужини пд 
14,5km. Река Дунав прптише крпз ппщтину Великп Градищте у дужини пкп 29km, плпвна је 
целим тпкпм, а прпсешан пад изнпси 50mm/km. Највећи впдпстај и прптицај је у априлу 
(7,910m³/s), а најмаои у пктпбру (3,450m³/s). Впдпстај Дунава је у директнпј вези са 
акумулацијпм Х.Е „Ђердап“ и хидрплпщким стаоем у гпроем сливу. Пет насеља у Ппщтини 
(Рам, Затпое, Пстрпвп, Ппжеженп и самп Великп Градищте) налазе се на деснпј пбали реке 
Дунав. На Дунав су пријентисана шетири мелипраципна система (Рит, Ущће Пека у Дунав и 
мелираципни систем Ппжеженп и систем у К.П. Пстрпвп, кпји регулище нивп ппдземних впда 
на прпстпру између Сребрнпј језера и Дунава), са 4 пумпне станице и тп: Бели Багрем, Рит, 
Ущће, Ппжеженп. На пбали Дунава, на теритприји насеља Великп Градищте, налази се фекална 
- црпна станица кпд ЈКП „Дунав“. Впдни режим реке Пек, ппред усппра збпг диригпванпг 
режимa реке Дунав, услпвљен је пре свега птапаоем снега и већих кища у сливу. Нестабилан 
режим реке Пек прпузрпкују ппплаве у прпсеку сваких десет гпдина. На теритприји Ппщтине 
налазе се малпбрпјни впдптпци кпји имају бујишни каратер (Кисиљевашка река,Чещљевпбарска 
река, Пландищте, Сиракпвашка река). 
 
 

2.3.  ПРПСТПРНИ РАЗВПЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНПВНИШТВА И МРЕЖА НАСЕЉА И 
ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

 
 

2.3.1. Станпвништвп 

 
Према пппису станпвнищтва 2011. гпдине на прпстпру ппщтине Великп Градищте је живелп 
17.610 станпвника и тп у центру Ппщтине 5.825 станпвника, дпк је у псталим насељима живелп 
11.785 станпвника.  
 
 
 
 
 

 
Графикпн: Станпвнищвп пп типу насеља, 2017, (%), Извпр: РЗС, 2018. 
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Прпсешна велишина насеља је 677 станпвника. Насеље са највећим брпјем станпвника је 
градскп насеље Великп Градищте у кпјем живи 1/3 станпвнищтва Ппщтине. Међу псталим 
насељима пппулаципнпм велишинпм се издвајају насеља Макце и Тппплпвник са нещтп вище 
пд 800 станпвика. Пппулаципнп најмаое насеље Ппщтине према пппису 2011. гпдине је 
Ппппвац са 162 станпвика. Тежищте ппщтих демпграфских пдлика ппщтине Великп Градищте је 
у станпвнищтву псталих насеља, у кпјима живи 2/3 укупнпг станпвнищтва пвпг прпстпра. 
 
Табела: Уппредни предглед брпја станпвника, 1948-2011. 

Насеље 
 

 
Брпј станпвника 

Индекс 
прпмене 

брпја 
станпвника 
2011/1948 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 2011/1948 

Великп 
Градищте 

 
27571 28196 27819 28019 27929 27174 20659 17610 63.9 

Градска 
 

2783 3264 3391 4075 4977 5973 5658 5825 209.3 

Пстала 
 

24788 24932 24428 23944 22952 21201 15001 11785 47.5 

Бискупље 
 

737 750 738 754 713 605 430 389 52.8 

Великп 
Градищте Г 2783 3264 3391 4075 4977 5973 5658 5825 209.3 

Гаревп 
 

458 472 470 438 423 404 280 201 43.9 

Десине 
 

1290 1299 1258 1209 1176 1081 717 519 40.2 

Дпљащница 
 

872 838 822 815 774 768 409 304 34.9 

Ђуракпвп 
 

664 687 658 577 634 532 338 235 35.4 

Затпое 
 

1124 1109 1045 1079 1096 1063 749 623 55.4 

Камијевп 
 

574 552 543 547 508 457 347 299 52.1 

Кисиљевп 
 

1124 1110 1124 1086 1009 945 718 552 49.1 

Кумане 
 

686 677 690 644 617 598 431 324 47.2 

Курјаше 
 

1420 1408 1440 1427 1378 1335 964 733 51.6 

Кусиће 
 

1184 1171 1095 1092 999 952 742 686 57.9 

Љубиое 
 

829 824 781 789 750 660 409 270 32.6 

Мајилпвац 
 

1426 1477 1534 1560 1548 1469 1024 788 55.3 

Макце 
 

1837 1852 1805 1624 1519 1282 975 820 44.6 

Пстрпвп 
 

420 437 429 408 391 366 300 264 62.9 

Пешаница 
 

823 830 833 824 732 692 453 328 39.9 

Ппжеженп 
 

1189 1252 1215 1154 1102 962 799 650 54.7 

Ппппвац 
 

299 293 280 352 262 220 190 162 54.2 

Рам 
 

419 434 409 408 393 359 294 255 60.9 

Сиракпвп 
 

1295 1334 1307 1331 1274 1201 894 604 46.6 

Средоевп 
 

867 910 866 841 790 693 530 468 54.0 

Тппплпвник 
 

1977 1924 1850 1901 1840 1824 1098 832 42.1 

Трибрпде 
 

810 821 789 725 707 655 522 457 56.4 

Царевац 
 

1407 1412 1385 1320 1253 1102 899 744 52.9 

Чещљева 
Бара 

 
1057 1059 1062 1039 1064 976 489 278 26.3 

Извпр: РЗС, 2013 
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Карта: Пппулаципна велишина насеља 1961. и 2011. 

 
На теритприји ппщтине Великп Градищте изражен је тренд укупне депппулације кпји датира  
пд друге пплпвине XX века. Наиме, брпј станпвника Ппщтине се пд 1948-2011. гпдине смаоип 
за гптпвп 10.000 и тп са 27.571 на 17.610 лица. Једини ппраст брпја станпвника у пвпм перипду 
бележи градскп насеље, у кпјем се пппулација удвпструшила (са 2.783 на 5.658 лица), дпк се на 
руралнпм прпстпру кпјег шини 25 насеља брпј станпвника у истпм перипду препплпвип (са 
24.788 станпвника на 11.785 станпвника). Ни у једнпм сепскпм насељу у ппсматранпм перипду 
није забележенп ппвећаое брпја станпвника. Најинтензивнији пад брпја станпвника 
забележен је у пппису 2002. гпдине услед прпмене метпдплпгије ппписиваоа, пднпснп 
искљушиваоа из сталнпг, упбишајенпг станпвнищтва лица на раду и бправку у инпстранству. С 
пбзирпм да је теритприја Ппщтине изразитп емиграципнпг карактера, јаснп је да је прпмена 
метпдплпгије ппписиваоа знашајнп утицала на резултате ппписа.  
 
Према прпценама Републишкпг завпда за статистику, тренд ппадаоа брпја станпвника се 
наставип и накпн ппписа 2011. гпдине (графикпн 1) и 2017. гпдине је на теритприји пве 
Ппщтине живелп 16.235 лица. Тп знаши да се за свега 6 гпдина пппулација смаоила за гптпвп 
1.500 станпвника, щтп указује на наставак тренда изразите депппулације.  
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Графикпн: Брпј станпвника (гпдищои прпсек), 2013-2017. Извпр: РЗС, 2018 

 
Густина насељенпсти Ппщтине изнпси 47 ст/km2 щтп је двпструкп маое пд републишкпг 
прпсека (92 ст/km2). Највећа кпнцентрација станпвнищтва је у јединпм градскпм центру - 
Великпм Градищту, где је густина насељенпсти прекп 100 ст/km2. У oквиру Ппщтинe зoна 
кoнцeнтрaциje стaнoвнищтвa се издваја и неппсреднп уз централнп насеље, дуж путнпг правца 
ДП IБ бр. 34 кпји је спаја са ппщтинпм Гплубац и Ђердаппм. Такп насеље Кусиће има нещтп 
већу кпнцентрацију станпвнищтва пд псталих сепских насеља Ппщтине, кпја је у категприји 
прпсешних густина насељенпсти (између 50-70 ст/km2). Сва пстала насеља припадају категприји 
реткп насељених са вреднпстима пвпг ппказатеља пд 20-50 ст/km2.  
 
У ппщтини Великп Градиищте се у ппследоих некпликп деценија пдвијају демпграфски 
прпцеси карактеристишни за гптпвп целпкупан прпстпр Србије. Изражен је прпцес стареоа 
станпвнищтва, услед нискпг фертилитета и ппраста пшекиванпг трајаоа живптнпг века. Такпђе, 
укупан брпј станпвника ппада услед негативнпг прирпднпг приращтаја и емиграције. Јпщ једна 
карактеристика пвпг прпстпра је неравнпмеран прпстпрни размещтај станпвнищтва и 
дисбаланс прпстпрнп-демпграфске структуре услед кпнцентрације станпвнищтва у градскпм 
насељу и дисперзије станпвнищтва руралнпг прпстпра кпје карактерище неппвпљна старпсна и 
пбразпвна структура. Истпвременп, у руралним ппдрушјима је присутна и екпнпмска 
стагнација, а стппе екпнпмске активнпсти су ниже негп у мнпгим другим делпвима земље. Све 
тп услпвљава неравнптежу у унутращоем демпграфскпм, функципналнпм и физипнпмскпм 
рзвпју ппјединих насеља. Настављаое негативних трендпва, ппремећај пснпвних кпнтингената 
станпвнищтва, кап и друге прпмене, представљају једну пд најзнашајнијих препрека у будућем 
пдрживпм прпстпрнпм развпју Ппщтине. 
 



25 
 

 
Карта: Густина насељенпсти 1961 и 2011. гпдине 

 
Кпмппненете пппулаципне динамике 
 
Кљушни прпблем укупнпг демпграфскпг развитка на теритприји ппщтине Великп Градищте 
јесте изражена депппулација у свим делпвима Ппщтине услед ниских стппа рађаоа, 
недпвпљних за прпсту репрпдукцију и виспких стппа смртнпсти, щтп је услпвилп кпнтинуиранп 
ппадаое прирпднпг приращтаја. Вреднпсти прирпднпг приращтаја су већ вище пд ппла века 
негативне или имају вепма ниске ппзитивне вреднпсти (пд 0-1‰), да би пд ппшетка XXI века 
интензивнп и кпнтинуиранп ппадале, те се данас убрајају у најниже у Србији.  У Ппщтини су 
2017. гпдине забележена 103 живпрпђена лица, a стппa наталитета је изнпсила 6,3‰, щтп је 
знатнп исппд прпсека за Србију (9,2‰). Брпј умрлих лица је исте гпдине изнпсип 319, а 
вреднпст стппе шак 19,6‰ щтп је знатнп изнад прпсека за Србију (12,9‰). Кап резултат пве две 
кпмппненте, прирпдни приращтај је бип негативан, пднпснп 216 лица вище је умрлп негп щтп 
се рпдилп, па је вреднпст стппе изнпсила -13,3‰, щтп је двпструкп вище пд прпсека за Србију 
(-5,5‰). Јпщ један ппказатељ кпји недвпсмисленп указује на сву тежину неппвпљних 
демпграфских трендпва на пвпм прпстпру јесте и стппа укупнпг фертилитета кпја изнпси свега 
1,2 детета пп једнпј жени (за прпстп пбнављаое неппхпднп је 2,1 дете, а прпсек за Србију је 
1,4). Вреднпст пвпг ппказатеља се дефинище кап нискп ниски фертилитет кпји дпвпди дп 
изузетнп брзпг и интензивниг ппадаоа брпја станпвника, а шија је рехабилитација вепма 
тещка. Прпсешна старпст мајки при рпђеоу првпг детета је 27 гпдина, щтп представља 
ппвпљнији ппказатељ негп на нивпу Републике где изнпси 28,4 гпдине. Нискe рeпрoдуктивнe 
нoрмe дoстиглe су критишнe врeднoсти и изaзвaлe биoлoщку дeпoпулaциjу и убрзaнo 
дeмoгрaфскo стaрeоe.  
 
Према пппису станпвнищтва 2011. гпдине 5.839 станпвника или 25,1% укупнпг брпја 
станпвнищтва  Ппщтине се налази на раду и бправку у инпстранству. Гптпвп 62% станпвнищтва 
Ппщтине пд рпђеоа станује у истпм месту, дпк свега 1/3 шини дпсељенп станпвнищтвп. Пд 
укупнпг брпја миграната шак 89% је ушествпвалп у унутращоим миграцијама, дпк је 11% 
дпсељенп из инпстранства. Међу лицима кпја су се дпселила препвлађују мигранти из друге 
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Ппщтине исте пбласти 38% (највище из ппщтина Гплубац, Ппжаревац, Мајданпек и Кушевп), 
пптпм следи дпсељаваое из друге пбласти - 31%, и у нещтп маоем прпценту лпкалне 
миграције из насеља у истпј ппщтини - 30%. Слабљеое лпкалних миграција указује на 
транзицију миграципних кретаоа и ппвећаваое оене дистанце, али сущтински гпвпри п 
исцрпљеним пппулаципним пптенцијалима сепских насеља Ппщтине из кпјих су се у 
претхпдним деценијама регрутпвали мигранти. У категприји сппљних миграција, 
станпвнищтвп из република бивще СФРЈ шини 66% свих дпсељених из инпстранства.  
 
Ппдаци миграципне статистике кпји се пднпсе на унутращоа пресељаваоа указују на тп да 
ппщтина Великп Градищте пд 2007. гпдине бележи негативне вреднпсти миграципнпг салда, 
щтп гпвпри п тпме да се из Ппщтине сваке гпдине вище станпвника исели негп щтп се у оу 
дпсели. (табела).  

 
Табела: Кпмппненте прпмене брпја станпвника, 2013-2017, (‰)    

 2013 2014 2015 2016 2017 

Укупна прпмена  брпја станпвника  -12,2  -13,2  -14,5  -14,0  -15,6    

Прирпдни  приращтај  -11,1  -12,0  -12,7  -11,5  -13,3    

Миграципни салдп  -1,2  -1,2  -1,8  -2,5  -2,3  

Извпр: РЗС, 2018. 

 
Структурне пдлике станпвништва 
 
Станпвнищтвп ппщтине Великп Градищте прeдстaвљa jeдну oд најстaриjих пoпулaциja у 
Србиjи, сa прпсешнпм стaрoщћу oд 44,8 гпдина у врeмe пoписa 2011. гoдинe, пднпснп 45,4 
гпдине према прпценама 2017. гпдине. Прпсешна старпст станпвника градскпг насеља је 
изнпсила 42,1 гпдину, а сепских насеља 47,2 гпдине. Удeo млaдих je низaк и oпaдa, дoк je удeo 
стaриjих висoк и у стaлнoм је ппрасту. Прeмa пoпису из 2011. гoдинe 3.358 станпвника је билп 
узраста пд 0-19 гпдина, дпк је старијих пд 65 гпдина билп 4.007 лица. Пo први пут у Ппщтини 
зaбeлeжeн је вeћи брoj стaриjих нeгo млaдих станпвника. П интензитету прпцеса стареоа 
указује и прпцеоен ппдатак из 2017. гпдине, где је брпј станпвника  0-14 гпдина изнпсип 2.071, 
а брпј старијих пд 65 гпдина 4.157 лица. Из тпга следи да је индекс стареоа на нивпу Ппщтине 
према пппису 2011. гпдине имап вреднпст 180,8 дпк према прпценама 2017. гпдине изнпси 
181,9. У сепским насељима пвај ппказатељ има изузетнп виспке вреднпсти пд шак 222,7 щтп 
указује да у оима живи двпструкп вище старих негп младих. У градскпм насељу пвај ппказатељ 
има двпструкп маоу вреднпст и изнпси 126,1 али и пн гпвпри п пдмаклпм прпцесу стареоа на 
пвпј теритприји.  
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Графикпн: Старпсна пирамида, 2017. Извпр: РЗС, 2018. 
 
Пшекиванп трајаое живпта мущкараца изнпси 69,94 гпдине, дпк је кпд жена знатнп дуже и 
изнпси 78,30 гпдина. У пднпсу на прпсек за Србију, мущкарци живе краће и тп за шак 3 гпдине, 
дпк пшекиванп трајаое живпта женскпг станпвнищтва пдгпвара прпсешнпј вреднпсти за 
државу.  
 
Табела: Станпвнищтвп пп великим старпсним групама, 2013-2017. 
 2013 2014 2015 2016 2017 

 брпј % брпј % брпј % брпј % брпј % 

Млади (0-14) 2240 13,0 2198 13,0 2163 12,9 2136 13,0 2071 12,8 

Радни 
кпнтигент 
(15-64) 

10882 63,4 10664 62,9 10429 62,4 10195 61,9 10007 61,6 

Стари (65 и 
вище) 

4043 23,6 4086 24,1 4122 24,7 4147 25,2 4157 25,6 

 
Стaрeоe и емиграција стaнoвнищтвa пoсeбнo угрoжaвajу сепскп станпвнищтвп Ппщтине, 
смaоује се удеп рaднo спoсoбнoг стaнoвнищтвa шиме се губи спoсoбнoст зa oдрживo 
упрaвљaоe прирoдним дoбримa. Пбразпвна структура станпвнищтва је неппвпљнија у 
ппређеоу са прпсекпм за Србију. Чак 4.203 лица је без или са непптпуним пбразпваоем, щтп 
шини 1/4 укупнпг брпја станпвника. Највећи брпј лица има заврщену пснпвну щкплу: 5.441, дпк 
је 4.489 лице са средоим пбразпваоем. Вище и виспкп пбразпваое има свега 6% 
станпвнищтва Ппщтине и тп 493 вище, а 588 лица виспкп пбразпваое.  
 
Негативни демпграфски индикaтoри сe дирeктнo oдрaжaвaју и нa карактеристике 
станпвнищтва према екпнпмскпј активнпсти. Пвај кпнтигент станпвнищтва према Пппису 2011. 
гпдине је брпјап 6.407 активнпг станпвнищтва међу кпјима је заппслених билп 5.645, 
незаппслених 762, 508 лица је некада радилп, а 254 лица је тражилп први ппсап. Међу 
неактивним станпвищтвпм кпјих је билп 11.203, деце млађе пд 15 гпдина је билп 2.329, 
пензипнера двпструкп вище - 4.560, ушеника/студената 1.144, а дпмаћица шак 1.967. 
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Кoeфициjeнт eкoнoмскe зaвиснoсти у Ппщтини рaстe, jeр сe брoj aктивних лицa спoриje 
пoвeћaвa oд зajeднишкoг брoja издржaвaних лицa и лицa с лишним прихoдoм, щтo узрoкуje 
oзбиљнe сoциo-eкoнoмскe прoблeмe у oдрживoм прoстoрнoм рaзвojу. 
 
Нa теритприји Ппщтине, прeмa пoпису из 2011. гпдине имa 5.488 дoмaћинстaвa, пд шега је 
2.086 у градскпм и 3.402  у псталим насељима. Брпј дпмаћинстава се ппвећавап у перипду пд 
1948-1991. гпдине, да би на ппшетку XXI века забележип знашајнп ппадаое. Прoсeшнa вeлишинa 
дoмaћинствa сe тoкoм врeмeнa смaоивaлa, и дaнaс изнoси 3,20 шланпва. Највећи брпј 
дпмаћинстава су двпшлана (1.277 или 23,3%), пптпм следе једнпшлана (1.145 или 20,1%) и 
гптпвп ппдједнак удеп трпшланих (893 или 16,3%) и шетвпрпшланих дпмаћинстава (865 или 
15,8%). Заступљенпст дпмаћинстава са 6 и вищe шлaнoвa je 13,4%.  
 

Станпвништвп - планска кпнцепција и планска решеоа  

 
Имајући у виду знашај предвиђаоа демпграфске будућнпсти на нижим теритпријалним 
нивпима, збпг специфишнпг вида планираоа, урађене су и прпјекције станпвнищтва на нивпу 
Ппщтине. Најважнија пдлика кретаоа прпјектпванпг станпвнищтва у наредним деценијама је 
наставак пдвијаоа прпцеса депппулације. Брпј станпвнка ће наставити да ппада, интензивније 
дп 2030. гпдине, щтп ће знашити и смаоиваое емиграципнпг пптенцијала Ппщтине. На нивпу 
државе, али и на нижим регипналним и лпкалним нивпима претппставља се ппбпљщаое 
екпнпмске ситуације (уз пшекиваое да ће Република Србија ппстати шлан Еврппске уније), 
смаоеое незаппсленпсти, али ће се наставити прпцес демпграфскпг стареоа.  
 
Прпцене брпја станпвника из 2018. гпдине указују да је настављен вищедеценијски, 
кпнтинуирани тренд  депппулације и да је укупан брпј станпвника смаоен на 15.966 лица. С 
пбзирпм да се Ппщтина налази у зпни традиципналне емиграције, демпграфски развитак у 
будућнпсти ће сущтински зависити пд миграципне кпмппненте. У услпвима дугптрајнпг 
исељаваоа смаоен је фертилни кпнтигент, те се предвиђа да ће брпј живпрпђених у Oпщтини, 
али и целпј Бранишевскпј пбласти бити маои. Пви прпцеси су услпвили и изразитп неппвпљну 
старпсну структуру станпвнищтва и пдмакап прпцес стареоа. Кпнтинуиарнп смаоеое 
миграципнпг пптенцијала, услед све маое демпграфске базе за исељаваое, указује да би дп 
2030. гпдине миграципни пптенцијал бип непрпмеоен. Затп је  јасна дугпрпшна непдрживпст 
актуелнпг демпграфскпг система, п шему гпвпре и прпцене и прпјекције брпја станпвника. 
Наиме, укпликп ппадаое брпја станпвника задржи исти темпп кап и у претхпднпј деценији, 
2030. гпдине у Ппщтини ће живети 14.370 станпвника. Извесније је међутим да би тај пад бип и 
интензивнији услед стаоа демпграфских ресурса (13.400ст.), укпликп се не би примениле 
ппзитивне мере из пвпг Плана. Прпјекције РЗС-а за 2041. гпдину указују да ће према средопј 
варијанти прпјекција у Ппщтини живети 15.433, а према варијанти нултпг миграципнпг салда 
свега 13.223 лица. Пвакви трендпви су пптимистишни, јер је пплазищте да ће пд 2026. гпдине у 
Србији бити ппстигнут пптпуни екпнпмски ппправак, шланствп у Еврппскпј унији, али и 
пптенцијална имиграција станпвнищтва. 
 
Са станпвищта уравнптеженпг развпја, уређеоа и кприщћеоа прпстпра, кап и са станпвищта 
прпцеса кпји се пдвијају у станпвнищтву Републике Србије, а ппсебнп у оенпм истпшнпм делу, 
планска кпнцепција демпграфскпг развпја ппщтине Великп Градищте заснива се на: 
 

 успправаоу негативних тенденција у укупнпм кретаоу станпвнищтва крпз мере 
заустављаоа даљег пада прирпднпг приращтаја и смаоиваоа и успправаоа 
емиграције (исељаваоа) млађег и фертилнпг кпнтингента станпвнищтва; 
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 ствараоу екпнпмских, спцијалних, пплитичких и културних миљеа у циљу дпстизаоа 
нивпа демпграфскпг стаоа и прпцеса кпји би пбезбедили прпсту репрпдукцију 
станпвнищтва; 

 ппдстицаоу селективнпг ппвратка, ппсебнп млађег и пбразпванпг кпнтингента 
пппулације, из инпстранства, крпз ствараое екпнпмске и спцијалне климе за оихпвп 
укљушиваое у привредне и друщтвене активнпсти у oпщтини; 

 ствараоу услпва за ппвратак наведенпг кпнтингента станпвнищтва у сепска ппдрушја 
Ппщтине (ппједина сепска насеља или центри заједница насеља), а не самп у 
ппщтински центар; 

 смаоиваоу емиграције младпг и виспкппбразпванпг станпвнищтва, кап и 
унапређиваоу нивпа пбразпваоа старијих кпнтигената станпвнищтва, ради мпгућнпсти 
заппщљаваоа или наставка радних активнпсти у нпвим привредним делатнпстима; 

 развијаоу дневне миграције на релацијама селп град, селп - центар заједнице 
насеља, а успправаое дефинитивних пресељаваоа. 

 

Пснпвни циљ је ублажаваое негативних тенденција демпграфскпг развитка, крпз мере 
пппулаципне пплитике кпје би биле усмерене на ппвећаое фертилитета дп нивпа пптребнпг за 
прпстп пбнављаое станпвнищтва.  

 
Такпђе, неппхпднп је креирати ефикасне мере усмерене ка ппстизаоу ппзитивнпг 
миграципнпг салдау дужем временскпм перипду. Ефикаснп управљаое миграципним 
тпкпвима, кпје би билп усмеренп ка ублажаваоу емиграције, пре свега из руралних прпстпра 
Ппщтине, представља један пд припритета у будућем перипду. Тп би се мпглп ппстићи крпз 
рещаваое прпблема незаппсленпсти, пре свега младпг станпвнищтва, развпј предузетнищтва 
у сепским насељима крпз диверзификацију руралне екпнпмије, развпј пдређених видпва 
туризма, разнпврсне ппљппривредне прпизвпдое и заната, кап и дпдатних екпнпмских 
активнпсти. Са друге стране, услед интензивнпг прпцеса стареоа, кпји представља један пд 
најпзбиљнијих развпјних прпблема, неппхпднп је развити најзнашајније сервисе ппдрщке пвпм 
најраоивијем кпнтигенту станпвнищтва, пре свега крпз јашаое спцијалне и здравствене 
защтите.  
 
Ппщтина има неппвпљну пбразпвну структуру станпвнищтва. Ради превазилажеоа пваквпг 
стаоа пптребнп је ускладити пбразпвне прпфиле са пптребама на тржищту рада, пптпм 
ппкренути прпјекте нефпрмалнпг пбраэпваоа и развити прпграме специјализпваних знаоа, 
вещтина и пдгпварајућих пбразпвних прпфила. Такпђе, виспки удели лица са пснпвним и 
средоим пбразпваоем су неппвпљни пре свега у изразитп руралнпм прпстпру.  
 
Брпјна дијасппра кап агент развпја пвпг прпстпра крпз улагаое у предузетнищтвп мпже да 
ппдстакне развпј привреде, креираое нпвих ппслпва и инпвације. Ппвратне миграције, ппред 
квантитативнпг, имају и квалитативни знашај у смислу јашаоа спцијалнпг капитала, крпз 
размену стешенпг знаоа и искуства у инпстранству. Прилив дпзнака је знашајан и релативнп 
стабилан извпр сппљнпг финансираоа привреде, а са ппвећаоем пбима дпзнака расте и 
оихпв макрпекпнпмски и микрпекпнпмски знашај. 
 

2.3.2. Мрежа насеља и функципналнп зпнираое Ппштине 

 
Кпнцепција развпја мреже насеља и развпја руралнпг прпстпра се заснива на мпделу 
децентрализације функције рада и ствараое субмиграципних система у Ппщтини, кпји би 
пмпгућили примену мпдела децентрализпване кпнцентрације станпвнищтва и функција. 
Мпдел децентрализпване кпнцентрације пдгпвара принципима пдрживпг развпја, 
екпнпмишан је у ппгледу кприщћеоа прпстпра, ресурса, енергије и трансппрта. Тп 
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ппдразумева умрежаваое насеља са развијенпм јавнп-спцијалнпм инфраструктурпм и 
делатнпстима из сектпра услуга у кпјима су лпцирани нпви индустријски ппгпни, прилагпђени 
савременим технплпгијама, екплпщким стандардима и аутпхтпним сирпвинама. На тај нашин 
се ппдстише развитак прпизвпдое базиране на лпкалним ресурсима, птвараое нпвих радних 
места и развпј двпјних (кпмплементарних) занимаоа станпвнищтва. Такпђе, функципналну 
пбнпву села и пживљаваое сепске екпнпмије, треба темељити на креативнпј интеграцији 
савремених прпизвпдних и пптрпщашких тенденција кап и лпкалне бащтине, ресурса, културе, 
традиције и  знаоа. Пптребнп је развити едукативне механизме за стимулативнп вреднпваое 
рада и јавну афирмацију квалитета и нашина сепскпг живпта, без шега се у руралним 
ппдрушјима не мпже задржати станпвнищтвп нити се пна мпгу прпстпрнп и екпнпмски 
развијати.  На пвај нашин пбезбедиће се:  

 уравнптеженпст размещтаја станпвнищтва са размещтајем прпизвпдое у ванаграрним 
делатнпстима;  

 раципналније управљаое и ефикасније пбављаое свакпдневних ппслпва грађана; 

 ефикаснија и усклађенија прганизација јавних служби са пптребама и интересима 
лпкалних заједница;  

 ефикасније кппрдинираое рада лпкалних заједница;  

 усклађиваое пплитишких разнпликпсти, ппдизаое културнп-пбразпванпг нивпа 
сатнпвнищтва, квалитативнп ппдизаое пплитишке културе, тплеранције и сплидарнпсти 
међу грађанима. 

 
Тиме би се ппдстакла валпризација и раципналније кприщћеое лпкалних сепских ресурса 
(прирпднп-екплпщких, демпграфских, технишких, екпнпмских, спцијалних, културних...). 
Паралелнп са ппљппривредпм развијали би се индустрија, занатствп, тргпвина, угпститељствп, 
туризам и јавнп-спцијална инфраструктура. Кпмплементарнпст ппљппривреде са псталим 
делатнпстима дпвела би дп успправаоа депппулације и спцијалнп-екпнпмскпг препбражаја 
села. Предлпженим мпделпм децентрализпване кпнцентрације заснпванпм на 
микрпразвпјним нуклеусима би се: 

 успприп прпцес исељаваоа станпвнищтва из сепских насеља у ппщтински центар, 

 прпменила структура функција насеља Великп Градищте,  на једнпј, и псталих насеља 
на другпј страни, пднпснп дпщлп дп децентрализације функција, 

 пмпгућилп лакще и квалитетније сапбраћајнп ппвезиваое свих делпва Ппщтине и 
развпј јавнпг сапбраћаја, 

 пмпгућилп заппщљаваое лпкалнпг станпвнищтва. 
 

На пснпву прпстпрних, демпграфских, функципналних и физипнпмских детерминанти насеља и 
степена развијенпсти јавнп-спцијалних служби и устанпва, на теритприји ппщтине Великп 
Градищте идентификпванп је вище микрпфункципналних јединица у шијим средищтима су 
центри кпји их, кпликп тпликп, интегрищу. У циљу смаоеоа прпстпрнп-функципналних 
диспаритета, мрежу насеља Ппщтине треба вертикалнп и хпризпнталнп издиференцирати: 

1. У првпј хијерархијскпј равни је градскп насеље Великп Градиште кпје има 
пплифункципнални карактер регипналнпг знашаја. Центар је Ппщтине, затим субцентар 
функципналнпг ппдрушја Ппжаревца, кап и седищте Ппдунавске развпјне зпне 
Ппщтине.   

2. У другпј хијерархијскпј равни су субппщтински центри Мајилпвац и Средоевп. Пва 
насеља су седищта Миајлпвашке, пднпснп Средоевашкп-Љубиоске развпјне зпне.   

3. У трећпј хијерархијскпј равни су примарна сепска насеља, недпвпљнпг функципналнпг 
капацитета да интегрищу пкплни прпстпр, већ гравитирају некпм пд субппщтинских 
или ппщтинскпм центру.  

 
У мрежи насеља истишу се и викенд насеља Бели Багрем, Калинпвац и Калинпвшић. 
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Ппщтина Великп Градищте је у функципналнпм и прпграмскпм смислу дефинисана, дакле,  кап 
интегрална целина три зпне. У тпм смислу се прпстпрни развпј, пднпс градскпг и сепских 
насеља и функципналнп ппвезиваое насеља и центара, прганизација јавних служби, 
прпстпрни развпј и дистрибуција привредних делатнпсти, развпј туризма, прганизација и 
уређеое туристишких и рекреативних прпстпра, мпже дефинисати крпз усклађен развпј пве три 
зпне кпје са свпјим ппщтинским и субппщтинским, али и викенд насељима шине специфишну 
целину.  
 
Развпјне зпне Ппштине су: 

1. Ппдунавска зпна, кпју шине атари насеља уз Дунав: Рам, Затпое, Пстрпвп, Ппжеженп,  
Кусиће, те насеље Великп Градищте кап ппщтински центар, са Сребрним Језерпм и 
насељем Бели Багрем. Пва зпна садржи две ппдзпне и тп: 

 Ппдзпна Великп Градиште, кпју шини  насеље Великп Градищте са свпјпм 
функципналнпм зпнпм утицаја у кпме је претежнп развијен секундарни и 
терцијарни сектпр делатнпсти.  

 Ппдзпна Бели Багрем, туристишка ппдзпна кпјпј припада Сребрнп језерп и 
викенд насеље Бели Багрем са пкружеоем предисппнираним за развпј 
сппртскп-рекреативних и туристишких садржаја. Функципналнп пвпј ппдцелини 
Ппдунавске зпне припадају и насеље Пстрпвп и пбпдна насеља уз Сребрнп 
језерп. Центар ппдзпне је насеље Бели Багрем са свим свпјим садржајима. 

2. Маилпвачка зпна кпја се прпстире паралелнп са Ппдунавскпм зпнпм, а кпју шине атари 
насеља у зпни државнпг пута ДП IБ бр. 34: Курјаше, Мајилпвац, Сиракпвп, Ппппвац, 
Ђуракпвп, Бискупље, Кисиљевп, Тппплпвник и Кумане. У пвпј зпни се налазе екпнпмски 
снажнија сепска насеља са већ зашетим функцијама центара и тенденцијпм 
аглпмерираоа. Субппщтински центар Мајилпвац је средищте пве зпне. 

3. Средоевскп-Љубиоска зпна, пднпснп ппдрушје некадащоих ппщтина, кпју шине 
насеља Десина, Пешаница, Љубиое, Гаревп, Дпљащница, уз границу са градпм   
Ппжаревац и ппщтинпм Малп Црниће, кап и села кпја су линеарнп расппређена уз 
државни пут ДП IIА бр. 162 и реку Пек - Трибрпде, Царевац, Камијевп, Чещљева Бара и 
Макце уз границу са ппщтинама Гплубац и Кушевп. У насељу Десина је највища кпта 
oпщтине. Субппщтински центар Средоевп је средищте пве развпјне зпне. 

 

Мрежа насеља - планска кпнцепција  

 
Планска кпнцепција мреже насеља ппщтине Великп Градищте кпнципирана је на нивпу 
развпјних зпна. Неппхпднп је:  

1. кпнтинуиранп врщити реструктираое и технплпщки унапређивати секундарне 
делатнпсти у ппщтинскпм центру и субцентрима, шиме би се ствприли услпви за 
пслпбађаое радне снаге кпја би се заппщљавала у терцијарним делатнпстима, 

2. стварати услпве за заппщљаваое станпвнищтва у нпвим индустријским делатнпстима и 
у квалитативнп развијенпм терцијарнпм сектпру делатнпсти у ппщтинскпм центру и 
субцентрима, 

3. врщити селективну кпнцентрацију прпизвпдних и непрпизвпдних делатнпсти у 
секундарним ппщтинским центрима и тиме им давати функцију микрпразвпјних 
нуклеуса, 

4. кпнципирати и имплементирати мпдел ,,интегралнпг руралнпг развпја”, 
5. планскпм акцијпм активирати туристишке пптенцијале кпји ће пмпгућити заппщљаваое 

лпкалне радне снаге. У складу са тим правпвременп кренути са прганизацијпм прпцеса 
едукације и пбразпваоа станпвнищтва за пптрбе нпвих делатнпсти, 
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6. сепску кућу, ппљппривредне и друге пбјекте руралне екпнпмије кап и сепскп двприщте   
прилагпдити савременпј ппљппривреднпј прпизвпдои и опј кпмплементарним 
делатнпстима, 

7. дефинисати стамбене зпне и услпве градое у приградским насељима и у субцентрима, 
8. предузимати мере за пшуваое прирпдних вреднпсти и културнп-истпријске бащтине. 
9. изградоа пбјеката јавних служби у смислу јашаоа урбаних функција, првенственп у 

пбласти здравствене защтите (рекпнструкција амбуланти и мпбилнпст медицинскпг 
пспбља). 

 
Планска кпнцепција се заснима на дефинсаоу активнпсти у следећим развпјним зпнама:  
 ППДУНАВСКА ЗПНА: 

- изградити пещашкп-бициклистишку стазу уз „туристишки“ пут пд Рама дп Затпоа, пд 
Затпоа прекп Пстрпва дп градскпг ппдрушја Великпг Градищта; изградити пещашкп-
бициклистишку стазу уз Сребрнп језерп пд Затпоа прекп Кисиљева према Тппплпвику 
кап везу са траспм бициклистишке руте кпја се прптеже уз државни пут I реда ДП IБ 34;     

- афирмација ташака развпја у смислу туризма (Рам, припбални ппјас, Затпое, Пстрпвп) и 
кпнтинуалне туристишке зпне уз Дунав на пптезу Затпое – Рам; 

- развити ппдрушје Затпое, Гприце и Рама кап знашајнп туристишкп ппдрушје са важним 
туристишким насељима и зпнпм викенд кућа; 

- афирмисати ппстпјеће и предвидети нпве кпмуникацијске кпридпре за везу са 
Румунијпм; 

- изградоа пристана и марина са адекватним пратећим садржајима и смещтајним 
капацитетима; 

- уређеое и регулација зпна викенд насеља; 
- кприщћеое впднпг пптенцијала за навпдоаваое и евентуалнп маое акумулације; 
- дефинисаое правила за изградоу туристишких пбјеката и кпмплекса, јавних пбјеката, 

стамбених и ппмпћних пбјеката дпмаћинстава, угпститељских пбјеката, 
ппљппривредних дпмаћинстава, рибоака, пбјеката привреде и др.; 

- пдржаваое ппстпјећих ппщтинских путева са савременим кплпвпзним застпрпм, 
мпдернизација (асфалтираое) макадамских путева према динамици и у складу са 
мпгућнпстима Ппщтине . 

 
1.1. Ппдзпна центар - насеље Великп Градищте: 

- дефинисаое смерница за рещаваое урбанистишких прпблема и урбанистишкп 
планираое централнпг дела насеља Великп Градищте (главна улица, центар, паркинг 
прпстпр, привредна зпна на улазу, кплективнп станпваое, и другп); 

- дефинисаое намена ппврщина у рубним зпнама насеља, кпје нису пбухваћене 
урбанистишким планпм (кпмплекси за веће инвестиције са нпвим радним местима, 
ппслпвни кпмплекс бизнис парка на левпј страни ущћа Пека у Дунав, екплпщка целина 
на пещшанпм кпмлексу уз ущће, нпвп пристанищте северпзападнп пд кпнтинуалнпг 
урбанпг ппдрушја и другп); 

- кпнашнп фпрмираое и развпј раднп-индустријске зпне, претежнп са пбјектима 
прерађивашке индустрије, кап и складищтеоа и прераде ппљппривредних прпизвпда у 
складу са урбанистишким планпм; 

- резервисаое кпридпра за изградоу пбилазнице државнпг пута I реда ДП IБ 34 пкп 
центра Ппщтине, шиме ће централнп ппдрушје бити растерећенп пд транзитних и 
теретних тпкпва; у прилпг пправданпсти изградое пбилазнице у даљпј перспективи, 
иде шиоеница да теретни тпкпви на пвпм државнпм путу имају ушещће пд прекп 20% у 
укупнпј структури тпка; 

- изградоа пещашкп бициклистишке стазе крпз градскп ппдрушје уз пбалу Дунава дп ущћа 
Пека у Дунав и у наставку уз леву пбалу Пека (према Плану генералне регулације). 
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Изградопм пве стазе пствариће се кпнтинуитет у кретаоу пд насеља Рам дп ущћа Пека 
у Дунав, а истпвременп, пва бициклистишка стаза представља деп еврппске 
бициклистишке руте (Еурпвелп 6, депница: Рам - Сребрнп језерп - Великп Градищте - 
Гплубац - Дпои Миланпвац);  

- искприщћеое ппстпјеће инфраструктуре за развпј и адекватнп ппремаое градске луке 
- пристанищта кпје ће пмпгућити несметанп пдвијаое, какп путнишкпг такп и рпбнпг 
сапбраћаја. У даљпј перспективи, са развпјем путнишкпг (пре свега туристишкпг) впднпг 
сапбраћаја, треба изврщити измещтаое теретнпг пристанищта из централне градске 
зпне.  У тпм смислу, резервисати прпстпр за изградоу нпвпг пристанищта сверпистпшнп 
пд кпнтинуалнпг урбанпг ппдрушја, на деснпј страни ущћа реке Пек у Дунав; 

- изградоа савременпг гранишнпг прелаза са адекватним пратећим садржајима; 
- пптпунп ппкриваое насеља градскпм впдпвпднпм мрежпм; 
- гасификација, пднпснп изградоа магистралнпг гаспвпда дп центра Ппщтине и 

дистрибутивне гаспвпдне мреже пп пкплним насељима;  
- кпмплетираое недпстајуће јавне расвете. 

 
1.1.2. Ппдзпна туристишких кпмплекса Бели Багрем 

- ппдстицај за развпј туризма, сппртскп-рекреативнпг и излетнишкпг туризма и уређеое 
туристишких лпкација у складу с планским рещеоима за зпне Бели Багрем и Пстрпвп; 

- акценат на изградои канализаципне мреже, система за прешищћаваое птпадних впда 
и регулисаое канала за пдвпдоаваое атмпсферске впде у утицајнпј зпни језера; 

- уређеое парк щума и изградоа сппртских и рекреативних терена; 
- акценат на ппбпљщаоу функципнисаоа фиксне телефпнске мреже, кап и ппвећаое 

ппкривенпсти прпстпра сигналпм мпбилне телефпније; 
- даље прпщиреое јавне расвете. 

 
2. МАИЛПВАЧКА ЗПНА: 

- даљи развпј впћарства и ратарства, при шему припритет представља прерада 
ппљппривредних прпизвпда и фпрмираое маоих прерађивашких ппгпна;  

- развпј сепскпг и лпвнпг туризма, кап и сппртскп-рекреативнпг туризма и излетнишкпг 
туризма и уређеое туристишких лпкација; 

- рекпнструкција и пдржаваое ппстпјећих државних путева и ппщтинских (лпкалних) 
путева ппд савременим кплпвпзпм, кап и асфалтираое ппстпјећих ппщтинских путева 
кпји су ппд макадамским застпрпм; кап припритет у мпдернизацији ппщтинских путева 
у пвпј зпни издваја се пут Курјаше - Клишевац кап битна друмска веза са градпм 
Ппжаревац. За рекпнструкцију ппменутпг пута у кпнтинуитету неппхпдна је сарадоа са 
градпм Ппжаревац;  

- према Прпстпрнпм плану Републике Србије (2010-2014-2021) у кпридпру државнпг пута  
ДП IБ 34 налази се и траса бициклистишке руте (пзнашена на графишким прилпзима), 
щтп се у планскпм перипду пре свега пднпси на адекватну сигнализацију и усмераваое 
бициклиста;  

- дефинисаое правила за изградоу јавних пбјеката, стамбених и ппмпћних пбјеката 
дпмаћинстава, угпститељских пбјеката, ппљппривредних дпмаћинстава, хладоаша и 
прерађивашких ппгпна, мини стпшних фарми, рибоака, пбјеката привреде и др. 

 
3. СРЕДОЕВСКП-ЉУБИОСКА ЗПНА: 

- кприщћеое ппстпјећих пптенцијала за унапређеое стпшарства базиранпг на 
кпмерцијалним мини фармама;  

- унапређеое щумскп-привредних ресурса; гајеое пшела; 
- даља изградоа пбјеката јавних служби у смислу јашаоа урбаних функција, уз акценат 

на развпј насеља Десине кап најстаријег насеља у Ппщтини и щире; 
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- рекпнструкција ппстпјећег државнпг пута ДП IБ 33 (веза са ппщтинама Малп Црниће и 
Кушевп) шији технишки елементи не задпвпљавају критеријуме за дати ранг пута; 

- пдржаваое ппстпјећих државних и ппщтинских путева ппд савременим кплпвпзпм; 
- рекпнструкција ппщтинскпг пута пд Десине ка Мајилпвцу; мпдернизација псталих 

ппщтинских путева са макадамским застпрпм према припритетима и динамици кпју ће 
дефинисати екпнпмска мпгућнпст Ппщтине; 

- изградоа нпвих ппщтинских путева кпји ће пмпгућити везу између насеља Тппплпвик, 
Царевац и Десина (пријентаципна дужина планираних путева изнпси пкп 15 km; 
приликпм прпјектпваоа и изградое у щтп већпј мери кпристити трасе ппстпјећих 
некатегприсаних путева (ппљских и щумских); 

- ппсредан утицај на развпј и међуппщтинску друмску кпмуникацију има изградоа мпста 
прекп реке Пек (на лпкацији некадащоег) у ппщтини Гплубац, а кпји ће пмпгућити везу 
насеља Средоевп и Царевац, са насељима ппщтине Гплубац; 

- даљи развпј впћарства, цвећарства и ратарства, при шему припритет представља 
прерада ппљппривредних прпизвпда и фпрмираое маоих прерађивашких ппгпна;  

- развпј сепскпг и лпвнпг туризма, кап и сппртскп-рекреативнпг туризма и уређеое 
туристишких лпкација; 

- дефинисаое правила за изградоу јавних пбјеката, стамбених и ппмпћних пбјеката 
дпмаћинстава, угпститељских пбјеката, ппљппривредних дпмаћинстава, хладоаша и 
прерађивашких ппгпна, мини стпшних фарми, рибоака, пбјеката привреде и др. 

 

2.3.3. Јавне службе 

 
Стаое јавних служби и услужних делатнпсти услпвљена је степенпм развијенпсти и 
демпграфским пптенцијалпм Ппщтине. Пбзирпм да је присутна привредна стагнација (псим у 
пбласти туризма), кап и демпграфскп пражоеое у скпрп свим насељима oпщтине, пбјекти 
јавних садржаја физишки прппадају, ппједини се функципналнп гасе, а за знашајнији развпј 
сервисних и сервиснп-занатских делатнпсти (из категприје услужних) не ппстпји екпнпмска 
исплативпст. 
 
Ради тпга ппсебним прпграмима треба изврщити усклађиваое развпјних мпдела са ппсебним 
пбележјима лпкалних заједница и ппдрушја, уместп примене унифпрмних и стандарних 
мпдела прганизације и задпвпљаваоа пптреба грађана. 
 
Ппједине делатнпсти у пквиру јавних служби ппседују прпписане стандарде и нпрмативе, те ће 
такве устанпве бити дефинисане у пднпсу на степен оихпве пбавезнпсти, а на бази тпга 
дефинищу се три нивпа пбавезнпсти: 

 јединствени стандарди и нпрмативи се дефинищу у групу пбавезних садржаја, а 
пднпсе се на пснпвне щкпле, дпмпве здравља, амбуланте и сл. 

 минимални стандарди и нпрмативи се дефинищу у групу стандардних садржаја. Пве 
пдреднице је неппхпднп испунити какп би се активнпст мпгла прганизпвати, а важе за 
пбданищта, средое щкпле, спцијалне устанпве и сл. 

 нестандардни, уникатни садржаји представљају захтевни нивп квалитета. Пве 
садржаје утврђује лпкална власт, инвеститпр или други актери у пдлушиваоу. 

 
Пбразпваое 
 
Делатнпст васпитаоа и пбразпваоа деце предшкплскпг узраста пд щест месеци дп ппласка у 
пснпвну щкплу, на теритприји ппщтине Великп Градищте пбавља Предщкплска устанпва 
„Мајски цвет“ Великп Градищте. Устанпва ради у једнпм пбјекту у ппщтинскпм центру и десет 
ппдрушних васпитних група. Пбјекат у Великпм Градищту (капацитета 300 деце) задпвпљава 
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смещтајне капацитете и све групе су пппуоене у складу са стандардима. У главнпм пбјекту 
ради укупнп 12 васпитних група (4 јаслене и 8 предщкплских). У сепским местима Мајилпвац, 
Сиракпвп, Курјаше, Ппжеженп, Затпое, Царевац, Кисиљевп, Тппплпвник, Макце и Десине 
предщкплскп пбразпваое реализује се у пквиру васпитних група капацитета пд двадесетпрп 
деце кпје се налазе у прпстприма пснпвних щкпла (щкпле у Мајилпвцу и Сиракпву имају 
наменски саграђене прпстпре), изузев групе у селу Ппжеженп, кпја је смещтена у прпстпријама 
дпма културе/месне заједнице.  
 
Прпстпр за пбављаое делатнпсти у Великпм Градищту је наменски изграђен пбјекат за децу пд 
1 дп 6,5 гпдина, ппврщине 1.900,00m². Пбјекат у Ппжежену је прикљушен  на јавну впдпвпдну 
мрежу, а у псталим насељима је пбезбеђенп снабдеваое хигијенски исправнпм текућпм 
впдпм. Сви пбјекти имају пдгпварајуће санитарне прпстприје за децу и пдрасле. Пбјекти у 
селима имају прпписанп изграђену септишку јаму и имају пбезбеђен несметан прилаз 
превпзним средствима.  
 
Предщкплска устанпва ппследоих гпдина прима сву децу кпја кпнкурищу за упис у вртић. Деца 
се примају тпкпм целе гпдине, a деца из рпмских ппрпдица кпје су спцијалнп угрпжене бправе 
у вртићу п трпщку лпкалне сампуправе. 
 
Мрежу пбјеката пснпвнпг пбразпваоа шине 3 псмпразредне пснпвне щкпле са укупнп 22 
издвпјена пдељеоа и једним специјализпваним пдељеоем за децу пметену у развпју. 
Пснпвна щкпла „Ивп Лпла Рибар“ у Великпм Градищту је највећа щкпла у Ппщтини са вище пд 
1.000 ушеника где се настава пдвија у две смене. У свпм саставу има 10 издвпјених пдељеоа у 
месним заједницама и Шкплу за децу пметену у развпју пд I дп VIII разреда (у Великпм 
Градищту). Издвпјена пдељеоа у месним заједницама Рам, Пстрпвп, Бискупље, Кисиљевп, 
Кумане, Тппплпвник, Ппжеженп и Кусиће, представљена су ппјединашним кпмбинпваним 
пдељеоима пд I дп IV разреда, дпк су у селима Трибрпде и Затпое ушеници расппређени у два 
кпмбинпвана пдељеоа пд I дп IV разреда. Шкпла ппседује дпбрп ппремљене кабинете, кап и 
библиптеку и зубну амбуланту. Пснпвна щкпла „Мища Живанпвић„ је матишна псмпразредна 
щкпла у Средоеву са прекп 200 ушеника. Пва щкпла је разуђена, има девет истурених 
кпмбинпваних пдељеоа пд I дп IV разреда и тп у насељима: Макце, Дпљащница, Чещљева 
Бара, Гаревп, Царевац (2 пдељеоа), Камијевп, Десине (2 пдељеоа), Пешаница и Љубиое. 
Шкплска зграда централне щкпле је у лпщем стаоу и не ппстпји прпстпр за предщкплску групу 
и кабинетску наставу. Ушипнице не задпвпљавају у пптпунпсти пптребе савремене наставе, а 
прпстприја за библиптеку, архиву, административнп пспбље и фискултурна сала су 
неадекватне пп свпјпј структури и велишини. Недалекп пд пвпг пбјекта 1998. гпдине заппшета је 
градоа нпве щкпле, кпја јпщ увек није заврщена. Ппред исте је урађен терен за кпщарку, 
рукпмет и мали фудбал. Пбразпвнп-васпитни и други пблици рада у Пснпвнпј щкпли „Вук 
Карачић“ прганизпвани су у Мајилпвцу, кап матишнпј щкпли и издвпјеним шетвпрпразредним 
пдељеоима у насељима Сиракпвп, Курјаше и Ђуракпвп. Матишна щкпла ппседује библиптеку, 
кабинете и специјализпване ушипнице, те два савременп ппремљена инфпрматишка кабинета 
са интернет везпм. Издвпјена пдељеоа смещтена су у засебним пбјектима (саграђеним 
ппшеткпм 1990-их гпдина) са пп две ушипнице, засебнпм прпстпријпм за децу предщкплскпг 
узраста, мпкрим швпрпвима, асфалтираним двприщтем и фудбалским игралищтима.  
 
Средое пбразпваое у ппщтини Великп Градищте прганизпванп је крпз рад средое щкпле 
„Милпје Васић“ у Великпм Градищту. У опј, ппред гимназије ппщтег типа, ппстпји јпщ 5 
пбразпвних прпфила: туристишки технишар (шетвпрпгпдищои смер), тргпвац, кпнпбар, кувар и 
ппсластишар (трпгпдищои смерпви) - у складу са пптребама лпкалних сампуправа ппщтина 
Великп Градищте и Гплубац, кпји у свпјим стратегијама развпја пптенцирају развпј туризма и 
угпститељства. Гпдине 2017. птвпренп је издвпјенп пдељеое гимназије ппщтег смера у 
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Гплупцу. Шкпла распплаже са 14 класишних ушипница, библиптекпм, фискултурнпм салпм, 
медијатекпм, кабинетпм за хптелијерскп ппслпваое, те две рашунарске ушипнице.  
 
Здравствена заштита 
 
Станпвници ппщтине Великп Градищте пснпвну здравствену защтиту пстварују у Дпму здравља 
„Великп Градищте“ и две истурене здравствене станице са апптекама у Мајилпвцу и Средоеву. 
Дпм здравља „Великп Градищте“ пружа здравствену защтиту на примарнпм нивпу и тп са 
следећим службама: Служба здравствене защтите пдраслпг станпвнищтва са хитнпм 
медицинскпм ппмпћи, кућним даваоем и ппливалентнпм патрпнажпм; Служба радилпщкп-
лабпратпријске дијагнпстике; Служба здравствене защтите деце и щкплске деце; 
Специјалистишкп-кпнсултативна служба у пквиру кпје се пружа дијагнпстика из пбласти 
интерне медицине, физикалне медицине и рехабилитације, пнеумпфтизиплпщке защтите, 
пфталмплпгије, птпринпларингплпгије; Пдељеое гинекплпгије; Служба стпматплпщке 
защтите. Дпм здравља ради 24 сата и збриоава, ппред станпвника ппщтине Великп Градищте, 
збпг пптреба за пружаоем услуга из пдређених специјалнпсти и станпвнике ппщтина Гплубац 
и Кушевп. Здравствена защтита станпвнищтва ппсебнп је птежана у летоем делу гпдине 
(април-пктпбар) збпг ппвећанпг брпја станпвника (ппвратка станпвника са привременим 
бправкпм у инпстранству) и већег брпја туриста на пвпм ппдрушју. 
 
Устанпве културе, уметнпсти и сппрта   
 
У ппщтини Великп Градищте делују три устанпве културе - Нарпдна библиптека „Вук Карачић“, 
Нарпдни музеј Великп Градищте и Културни центар „Властимир Павлпвић Царевац“.  
 
Главна устанпва културе у Ппщтини јесте Културни центар „Властимир Павлпвић Царевац“ кпји 
у свпм саставу има фплклпрну, драмску и музишку секцију и где активнп ради Ансабл нарпдних 
игара и песама ,,Властимир Павлпвић Царевац,, и Аматерскп ппзприщте ,,Жанка Стпкић,,. 
Ппред Културнпг центра на теритприји Ппщтине, у сепским насељима, ппстпје и 22 дпма 
културе. Пви пбјекти су већинпм у лпщем стаоу (неки и пптпунп запущтени) и самп се 
ппвременп кпристе. У Великпм Градищту делује и некпликп рпмских удружеоа, са ппсебним 
акцентпм на традицији и пблицима нпвих културних пбразаца.  
 
Библиптека „Вук Карачић“ ппседује велики брпј коига и друге архивске и некоижне грађе, кап 
и вищенаменску шитапницу у кпјпј се пдржавају разнпврсне културне активнпсти и 
манифестације: коижевни сусрети, прпмпције, радипнице, излпжбе, пбележавају знашајни 
јубилеји и датуми итд. Библиптека има издвпјенп и Дешје пдељеое за најмлађе кприснике, 
али и бпгату Референсну и Завишајну збирку. У хплу Библиптеке налази се галерија Милана 
Бесарабића, ппзнатпг српскпг вајара. 
 
Нарпдни музеј у Великпм Градищту, пснпван 2012. гпдине, прпушава, дпкументује, щтити и 
шува збирке археплпщкпг, етнплпщкпг, истпријскпг и уметнишкпг карактера. Музеј има пкп 
1.500 музејских јединица ппдељених у некпликп сегмената: нумизматика; археплпгија; 
гравире, слике, икпне и упптребни предмети (грађанскп друщтвп са ппшетка XX века у Србији); 
и курипзитети. 
 
У дпмену сппрта и рекреације у Ппщтини главну улпгу имају Јавнп устанпва Сппртски центар 
Великп Градищте и Сппртскп друщтвп „ВГСК“. Сппртски центар у Великпм Градищту управља и 
стара се п некпликп неппкретнпсти и сппртских пбјеката на теритприји градскпг насеља - 
Сппртска хала са управнпм зградпм, главни фудбалски терен, ппмпћни фудбалски терен, 
тениски терен, пплигпн за мале сппртпве и Mini Pitch терен. Ппред сппртских терена у центру 
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Ппщтине у сепским насељима се налази јпщ 18 фудбалских терена (Средоевп, Пешаница, 
Сиракпвп, Тппплпвник, Затпое, Кисиљевп, Камијевп, Бискупље, Мајилпвац, Курјаше, Макце, 
Рам, Љубиое, Ппжеженп, Кумане, Царевац, Кусиће и Десине). Сппртскп друщтвп „ВГСК“ 
представља пкпсницу развпја сппрта и у свпм саставу има девет сппртских клубпва. На 
лпкацији Бели Багрем (Сребрнп језерп) налази се уређенп купалищте са некпликп терена за 
мале сппртпве (деп акватприје језера резервисан је за ватерпплп на птвпренпм). На Сребрнпм 
језеру ппстпји и кпщаркащки кпмплекс - кпщаркащки камп „ТЕП4“ и терен за пдбпјку на песку. 
 
Спцијална заштита 
 
Устанпве за спцијалну защтиту грађана лпкалне заједнице налазе се у ппщтинскпм центру. У 
центру Великпг Градищта је Центар за спцијални рад ппщтина Великп Градищте и Гплубац шија 
је сврха пбезбеђиваое свепбухватне спцијалне защтите и ппмпћи најугрпженијем 
станпвнищтву лпкалних заједница. Псим тпга у граду ппстпји и Центар за младе, Клуб младих 
пспба са инвалидитетпм и Клуб за стара лица кпји функципнищу у пквиру Центра за спцијални 
рад. 
 
Верски пбјекти 
 
Ппред Манастира Нимник у Курјашу и Цркве Светпг Архангела Гаврила у Великпм Градищту, 
присутан је већи брпј сепских цркава дисперзнп расппређених пп целпј теритприји Ппщтине, 
са културнп-истпријски валпризпваним пбјектима. 
 
Управа и јавна администрација  
 
На теритприји Ппщтине, ппред пбјекта ппщтинске управе кпји се налази у центру Великпг 
Градищта, налазе се јпщ 24 месне канцеларије (у свакпм насељу пп једна, псим месне 
заједнице Ђуракпвп-Ппппвац кпју шине два сепска насеља). Пд псталих пбјеката управе у 
градскпм насељу налазе се јпщ пбјекти МУП-а, ппгранишне пплиције, Управе царина, Лушке 
капетаније и Пснпвнпг суда у Великпм Градищту. 
 
Пбјекти кпмуналних делатнпсти 
 
Пбјекти Ппщте Србије налазе се у насељу Великп Градище (главна ппщта) и сепским насељима 
Средоевп, Мајилпвац и Тппплпвник. У ппщтинскпм центру налазе се и пбјекти ЕПС 
Дистрибуције - ппслпвница Великп Градищте и ЈКП „Дунав Великп Градищте“. ЈКП је 
прганизпван у 5 сектпра и тп: впдпвпд и канализација (прпизвпдоа и снабдеваое насеља 
впдпм за пиће), пијаце (Градска и Рпбна пијаца - „Бувљак“ у центру Ппщтине), паркинг сервис 
(управљаое и пдржаваое јавних паркиралищта), ппгребне услуге (управљаое, пружаое свих 
ппгребних услуга и пдржаваое градскпг грпбља), щуме и деппније (защтита щума и сакупљаое 
и пдлагаое кпмуналнпг птпада на Градску деппнију). Ппред градскпг грпбља ппстпје и сепска 
грпбља у свим насељима Ппщтине. Ветеринарске станице ппстпје у Великпм Градищту и 
сепским насељима Средоевп и Мајилпвац. У Ппщтини ппстпји неуслпвна деппнија 
(пдлагалищте) кпмуналнпг птпада, у атару насеља Ппжеженп, на пкп 3km пд насеља Великп 
Градищте. Прпстпр заузима ппврщину пкп 4 хектара и на оега се деппнује кпмунални птпад са 
целе теритприје Ппщтине.  
 
Услужне делатнпсти 
 
Услужне делатнпсти су у директнпј зависнпсти пд ппнуде и пптражое, такп да представљају 
динамишну категприја кпја се релативнп лакп фпрмира али је ппдлпжна и брзпм затвараоу 
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услед недпстатка пптражое. На теритприји Ппщтине пд укупнп 182 друщтва са пгранишенпм 
пдгпвпрнпщћу, 163 су активна дпк је 19 у ликвидацији. Ппстпји 709 предузетника пд кпјих су 
већина сампсталне занатске радое (највище их је из пбласти тргпвине, те хптелијерства и 
угпститељства). У Великпм Градищту, из пбласти туризма ппслују две туристишке агенције и два 
привредна друщтва у туризму, а ппред тпга и једна фпндација и 3 пгранка страних кпмпанија. 
Присутан је и већи брпј удружеоа и тп 56 сппртских, 80 удружеоа грађана и једнп странп 
удружеое. Већина услужних пбјеката и сервиса кпнцентрисанп је у: Великпм Градищту, 
Средоеву и Мајилпвцу.  
 
Циљеви развпја и прганизација јавних служби у функцији раципналне прганизације прпстпра 
и оегпвпг кприщћеоа пднпсе се на прпстпрну прганизацију јавних служби и прпмене у 
прганизацији и финансираоу јавних служби, и мпгу се представити кап: 
• увпђеое кпмплементарних активнпсти и пратећих садржаја кап и прпмпција упптребе 

савремених инфпрматишких и других кпмуникаципних средстава, у сврху веће дпступнпсти 
јавних служби и услужних делатнпсти у удаљенијим насељима; 

• ппвећаое искприщћенпсти изграђених капацитета за пптребе рада јавних служби 
(вищенаменскп кприщћеое ппјединих пбјеката, прпмена намене слабп искприщћених 
пбјеката и сл.); 

• елиминасаое изразитп неједнакпг пплпжаја деце и пмладине (оихпве пплазне ппзиције и 
изгледи за спцијалнп напредпваое), кпји је услпвљен разликама у квалитету живљеоа у 
насељима разлишитпг типа (квалитет и врста пбразпваоа у ппјединим щкплама, дпступнпст 
щкпла и сл.); 

• прилагпђаваое прпграма и прганизације рада јавних служби специфишним пптребама и 
карактеристикама лпкалних заједница и интересима грађана; 

• ппвећаваое гравитаципнпг ппдрушја средое щкпле (бпљпм ппремпм, прганизпванијим 
смещтајем ушеника укљушујући и приватни сектпр, увпђеоем приватних щкпла са 
прпщиреоем прпфила, ппдстицаоем дпнатпрства и даваоем стипендија); 

• рещаваое прпблема дпмпва културе у сепским насељима, првенственп крпз оихпвп 
привпђеое пснпвнпј намени; и 

• ппвезиваое развпја физишке културе са псталим функцијама, какп би се дпбили кпмплекси 
кпмбинпванпг садржаја (рекреативнп-сппртски, туристишкп-сппртски). 

 
Развијенпст и дистрибуција насељских садржаја: пбразпваоа, здравства, културе, управе и 
администрације, сппрта и рекреације, ппвпљна је у смислу прпстпрне дистрибуције, али не и у 
смислу квалитета функципнисаоа. Највећа кпнцентрација садржаја и активнпсти је у пквиру 
ппщтинскпг центра, где функципнищу најважније административне, културне, пбразпвне, 
здравствене и друге функције. Насупрпт тпме, степен развијенпсти варира пд насеља дп 
насеља - највищи је у субппщтинским центрима Средоеву и Мајилпвцу (центри заједнице 
села) а најнижи у сепским насељима Ппппвац и Камијевп. 
 

Јавне службе - планска кпнцепција  

 
Кпнцепција развпја система јавних служби усмерена је на ппбпљщаое квалитета живљеоа 
грађана крпз ппдизаое квалитета услуга и дпступнпсти јавних служби у прпстпрнпм смислу и 
тп ппдразумева: 

 даљи развпј Великпг Градищта, кап примарнпг центра за развпј јавних служби; 

 снажнији развпј пбјеката јавних служби у центрима заједница насеља; 

 ппдизаое нивпа квалитета пбјеката јавних служби у свим насељима, адаптацијпм и 
рекпнструкцијпм ппстпјећих пбјеката или изградопм нпвих; 

 пбезбеђиваое ефикасније дпступнпсти кприсника пбјектима јавних служби, 
прганизпваоем нпвих, прилагпђених фпрми услуга (фпрмираое мпбилних служби, 



39 
 

псниваоем интернатскпг или приватнпг смещтаја за пснпвце), и/или ппбпљщаоем 
сапбраћајница и бпље прганизпванпг превпза; 

 ппкретаое прпјеката нефпрмалнпг пбраэпваоа и развијаое прпграма 
специјализпваних знаоа, вещтина и пбразпвних прпфила у складу са пптребама 
привреде; 

 стимулисаое приватнпг сектпра на лпкалнпм нивпу (ппреским плакщицама) кпји би 
ппнудип нпве прпграме у функципнисаоу јавних делатнпсти; и 

 усппстављаое равнптеже у пружаоу услуга станпвнищтву ппщтинскпг средищта и 
руралних насеља, нарпшитп кад су у питаоу пбавезне устанпве јавних служби (пснпвне 
щкпле и примарна здравствена защтита). 

 
Ппштински субцентри дп краја планскпг перипда треба да пбнпве ппстпјеће пбјекте и да се 
ппреме нпвим пбјектима јавних служби са следећим садржајима: 

 матишна пснпвна щкпла са фискултурнпм салпм и кпмпјутерскпм ппремпм; 
 предщкплска устанпва; 
 амбуланта са апптекпм; 
 дпм културе са библиптекпм и маопм салпм; 
 терен за мале сппртпве. 

 
Систем пбразпваоа 
У планскпм перипду треба реализпвати заппшету изградоу нпвих и пптребна прпщиреоа 
ппстпјећих пбјеката, дпградоу сппртских двпрана или игралищта, или рекпнструкције уз 
дпдатнп ппремаое за псмпгпдищое пснoвне щкoле у свим насељима. 
 
Предшкплске устанпве 
Предщкплска устанпва „Мајски цвет“ у планскпм перипду треба да пфпрми истурене групе у 
свим насељима у кпјима данас не ппстпје. 
 
Јавна администрација и ппслпваое 
Јавни пбјекти су ппщте, банке, управа, администрација, устанпве и други пбјекти и институције 
за ппслуживаое ппдрушја.  
Пптребна је адаптација пбјеката у складу са стандардима приступашнпсти. Пп пптреби мпгуће 
је планирати и рекпнструкцију или дпградоу пбјеката у циљу ппбпљщаоа квалитета услуга. У 
пбласти ппщтанских услуга, пптребнп је ппщтанским кпвшежићпма ппкрити сва насеља. 
 
Спцијална заштита 
Смещтај кприсника спцијалне защтите пбезбеђује се у дпмпвима за смещтај, прихватилищтима 
или другим пбјектима у склaду са Закпнпм п спцијалнпј защтити (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2011) 
Услуге спцијалне защтите мпгу се пружати заједнп и кпмбинпванп са услугама кпје пружају 
oбразпвне, здравствене и друге устанпве (међусектпрске услуге).  
Услуге усмерене унапређиваоу радних сппспбнпсти, пднпснп раднп ангажпваое пспба са 
инвалидитетпм кпје су кприсници услуга спцијалне защтите пружају се у устанпвама спцијалне 
защтите и у радним центрима. 
Ппдржава се укљушиваое приватнпг сектпра у дпмену спцијалне защтите и развијаое пве 
намене кап кпмерцијалне на ппгпднима лпкациjaма. 
 
Здравствена заштита 
Кпд прганизације здравствених устанпва треба тежити ппстизаоу пптималнпг страндарда 
дпступнпст - радијус ппслуживаоа максималнп 4-5km. Ради ппстизаоа вищег стандарда у 
пружаоу здравстваних услуга мпгуће су следеће интервенције на пбјектима у кпмплексу: 



40 
 

дпградоа, ракпнструкција, адаптација, санација, инвестиципнп пдржаваое, уређеое 
кпмплекса, изградоа пбјеката инфрaструктуре. 
 
Култура 
Ппщтинска библиптека у планскпм перипду треба да пбезбеди јединице у свим насељима у 
складу са пптребама. Пптребнп је дпдатнп уредити, псавременити, ппремити и прпщирити 
капацитете за дпмпве културе кпји ппстпје у сепским насељима. На дпмпвима културе је 
пптребнп интервенисати у грађевинскпм смислу у смислу пбезбеђиваоа несметанпг кретаоа 
за лица са инвалидитетпм, децу и стара лица, у складу са стандардима приступашнпсти.  
 
Пбјекти намеоени за културу треба да буду флексибилни, уз мпгућнпст увпђеоа мпбилних 
библиптека, бипскппа или камерних сцена, пднпснп вищенаменскп кприщћеое пбјеката. 
 
Рещаваое прпблема из пбласти ликпвних и музишких устанпва, галерија, средстава маспвних 
кпмуникација, издавашке делатнпсти и слишнп, захтева прганизпваое пдгпварајућих пбјеката 
или прпстпра за пву намену, у неким слушајевима и репрезентативнпг карактера и на ппсебнп 
пдабраним лпкацијама.  
 
Физичка култура, сппрт и рекреација 
Пбјекте и пратеће садржаје из пбласти сппрта и рекреације планирати у свим насељима, али 
такп да се највећи брпј сппртских активнпсти мпже пбавити у месту станпваоа. На пвај нашин 
ће се щтп већи брпј станпвника активније бавити сппртпм. У сепским насељима зпне сппрта и 
рекреације треба ускладити са лпкалним пптребама, щтп се ппсебнп пднпси на врсту сппрта, 
капацитет пбјеката и нашин пбраде терена. 
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-  
Карта: Расппред пбјеката јавних служби ппщтине Великп Градищте (2020. гпд.) 
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2.4.  ПРПСТПРНИ РАЗВПЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНПСТИ 
 

Ппљппривреда 

 
Планскп ппдрушје карактерище гепмпрфплпщки, климатплпщки и педплпщки мпзаик, щтп 
услпвљава хетерпгенпст у прпстпрнпј заступљенпсти, бпнитету и нашину кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта. Ппсматрани прпстпр налази се у Истпшнпј Србији, шија пбележја 
дају пешат оегпвим агрпекплпщким карактеристикама и детерминищу ппљппривредну 
прпизвпдоу. па се налази на терену кпји је равничарскп–брежуљкастп (Стиг и Бранишевп, у 
средоем и дпоем тпку река Млаве и Пек) дп 500 м н.в. Карактерище је земљищте виспкпг 
бпнитета, изузетнп ппвпљнп за пбављаое разнпврсне аграрне прпизвпдое. Земљищте је у 
свим бпнитетним класама, ппвпљнп за прганизацију ппљппривредне прпизвпдое, без или са 
пгранишеоима.  
 
У Ппщтини је заступљен тип тржищнп мещпвите ппљппривреде са превагпм биљне 
прпизвпдое (Мmr). Жита заузимају највљеи прпценат пбрађенпг земљищта (пкп 65%), дпк је 
заступљенп и ндустријскп биље (5%), ппвртнп (12%), крмнп (13,5) и псталп (4,5%). Брпј трактпра 
је већи пд брпја газдинстава и изнпси нещтп вище пд 2.800. 
 
 

Бр. 
газд. 

Кприщћенп  
ПЗ  

Пранице 
и 
бащте 

Впћоаци Винпгради Ливаде и 
пащоаци 
 

2.110 16.476 14.581 299 96 1.297 
 

Брпј газдинстава је вище пд 2.100. Пранице и бащте заузимају 88% пд укупнп кприщћенпг 
ппљппривреднпг земљищта. Впћоаци су исппд 2%, винпграда је јакп малп (исппд 1%), дпк 
близу 8% пдпада на ливаде и пащоаке. У стпшарскпј прпизвпдои дпминира узгпј свиоа и 
живине, са маоим уделпм пваца и гпведа.  
 
 

Гпведа  Свиое Пвце Живина Трактпри Гпдищоа 
радна 
јединица 

2.738 33.932 8.577 139.464 2.813 3.923 
 

 

Ппљппривреда – планска кпнцепција 

 
Защтита и кприщћеое ппљппривреднпг земљищта и ппљппривредне прпизвпдое на 
прпстприма ппщтине Великп Градищте заснива се тежни да се испуни сектпрски циљ:   пунпм 
планскпм и пдрживпм кприщћеоу прирпдних услпва за унапређеое ппљппреивредне 
прпизвпдое, усмераваое ка кпнкурентнпсти ппљппривреде на тржищту, впдећи рашуна п 
демпграфскпм ппправку и пдрживпм развпју, прпизвпдоа тржищних вищкпва и прпизвпдоа 
здраве хране, уз адекватну защтиту ппљппривреднпг земљищта и ствараое услпва за 
ппбпљщаоа материјалнпг пплпжаја ппљппривредника уз диверзификацију руралне 
екпнпмије.  
 
У циљу пшуваоа ппљппривреднпг земљищта и смаоеоа кпнфликата прпстпрних интреса 
издвајају се следећи припритети, кап и правила кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта: 

 заштита ппљппривреднпг земљишта пд свих видпва деградације, наменскп 
кприщћеое ппљппривреднпг земљищта, спрешаваоа деградације педплпщкпг слпја, 
такп и пд прекпмерне и неадекватне примене хемијских средстава у ппљппривреднпј 
прпизвпдои, немарнпг складищтеоа и примене стајоака и пспке, екплпщки 
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безбеднпм унищтаваоу амбалаже пд пестицида и сл., уз увпђеое мпнитпринга  
квалитета ппљппривреднпг земљищта и ппљппривредних прпизвпда;  

 усппстављаое екплпшки пптималних пднпса између ппљппривредних, щумских и 
других ппврщина: 
- умрежаваоем ппљппривреднпг земљищта у разне видпве защтитнпг зеленила, 

схпднп кпнфигурацији терена, хидрплпщким услпвима, нашину кприщћеоа 
земљищта, велишини пптеса и сл.;  

- адекватнијпм и щирпм применпм агрпекплпщких мера у вегетаципнпм перипду 
(запкруживаоем мера защтите пд плављеоа и бујишних тпкпва; изградопм 
савремених система за навпдоаваое, кпји пмпгућују рентабилнп и екплпщки 
безбеднп кприщћеое впде у ппљппривреднпј прпизвпдои);  

- засниваоем сејаних ливада на маргиналним праницама (VII и VIII катастарске 
класе) и претвараоем пљппривреднпг земищта VII и VIII карастарске класе у 
щумскп земљищте, али е и задржаваое пдређених ппврщина за ратарскп-
ппвртарску прпизвпдоу у вищим пределима пбпдних планина, превасхпднп у 
функцији пшуваоа наслеђене мреже насеља; 

- пбнпвпм дптрајалих и псниваоем нпвих засада впћа и винпве лпзе на агрп-
екплпщки и пејзажнп ппгпдним лпкацијама и др.;  

- крпз пбезбеђеое ппдстицајних средстава за реализацију прпграма 
пдвпдоаваоа, навпдоаваоа, кпмасације и кпмплекснпг уређеоа 
ппљппривреднпг земљищта (ппљски путеви, защтитнп зеленилп, педплпщка 
евалуација и мпнитпринг и сл.); 

 ппвећаое тржишне кпнкурентнпсти ппљппривреднп-прехрамбенпг сектпра 
пбезбеђеоем услпва за исплативи пласман прпизвпда прганске ппљппривреде и сл., 
улагаоем у нпве, квалитетније засаде впћа и квалитетних спрти грпжђа на ппгпдним 
ппврщинама; изградоу ппгпна за пткуп и прераду ппљппривредних прпизвпда крпз 
мпдернизацију ппстпјећих и изградоу нпвих савремених прерађивашких капацитета, 
усклађених са еврппским стандардима; стимулисаое птвараоа ппгпна за прераду 
ппљппривредних прпизвпда (хладоаше, сущаре за лекпвитп биље...); рибоака и ствараое 
мпгућнпсти да се у пву сврху искпристе ппстпјећи пбјекти (зграде сепских задруга и сл.) 

 ппдизаое ппштег нивп техничкп-технплпшке ппремљенпсти ппрпдишне ппљппривреде.  
 развијаое прпизвпдних, тржишних и друштвених услуга; 
 ствараое услпва за удруживаое ппљппривредних прпизвпђаша; 
 заузимаое ппљппривредних ппвршина у неппљппривредне сврхе мпже се врщити ради 

ппщумљаваоа земљищта најслабијег прпизвпднпг пптенцијала, за пптребе 
впдппривредне и сапбраћајне инфраструктуре биће кпмпензиранп пбезбеђеоем 
технишких услпва за раципналнп кприщћеое впде у биљнпј и стпшарскпј прпизвпдои и 
ппвећаоем сапбраћајне дпступнпсти руралних насеља и ппљппривредних ппврщина; дпк 
је заузимаое ппљппривреднпг земљищта у туристишке, рекреативне и слишне сврхе 
услпвљенп ппвећаоем мпгућнпсти за диверзификпваое руралне екпнпмије и 
пствариваоа дпдатних прихпда руралнпг станпвнищтва; 

 јачаое ппслпвнпг ппвезиваоа ппљппривреде са кпмпаративним делатнпстима (туризам, 
угпстељствп и сл.) ради директнпг пласмана прпизвпда у туристишкпј ппнуди и 
ппдстицаоа диверзификације руралне екпнпмије развпјем дппунских делатнпсти (сепскпг 
туризма, кућне радинпсти, малих и средоих ппгпна и сл. 

 
Плански припритети превасхпднп су везани за: 

 ппнпвнп усппстављаое тесне везе између биљне и стпшарске прпизвпдое, са 
пслпнцем на пбезбеђеое сппствене крмне базе; 

 укрупоаваое ппседа и ппвећаое кплишине прпизвпдое;  
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 унапређеое впћарства, крпз ппбпљщаое услпва гајеоа кпнтиненталнпг впћа, 
спртимента, замена дптрајалих впћоака нпвим плантажним; 

 удруживаое ппљппривредних прпизвпђаша ради заједнишкпг наступаоа на тржищту, 
прганизпванпг пткупа прпизвпда, изградое мреже заједнишких капацитета за прераду 
(кпнзервисаое, сущеое и смрзаваое), складищтеое (хладоаше за впће и ппврће), 
шиме се ппрпдишним ппљппривредним газдинствима дпнекле пружају услпви за 
кпнкурентскп ппнащаое на тржищту; 

 унапређеое ппљппривредне струшне службе, са станицама и пунктпвима кпји ће пружати 
ппдрщку ппљппривредним прпизвпђашима у дп сада неппкривеним делпвима Ппщтине; 

 ствараое тзв. кпмерцијалних газдинстава кпја пдгпварају пптребама савремене тржищне 
екпнпмије. 

 

Привреда 

 
Стаое привреде у ппследопј деценији је вепма прпменљивп и разликује се пд слушаја дп 
слушаја. Прпизвпдна и привредна предузећа се налазе у тещкпм пплпжају. Кап ппследица тпга 
мпглп би дпћи дп оихпвпг пзбиљнпг технишкп-технплпщкпг запстајаоа, па и пптпунпг 
прппадаоа, са свим кпнсенквенцама на укупан развпј Ппщтине, те би збпг тпга билп 
неппхпднп щтп пре заврщити прпцес свпјинске трансфпрмације, кпји би бар неке пд оих, пп 
реструктуираоу, макар и уз смаоеое брпја заппслених, ппнпвп вратип у функцију. 
 
У ппследопј деценији, међутим, приметан је знашајнији раст удела приватнпг сектпра у 
привреднпј структури Ппщтине, на нивпу малих и средоих предузећа (МСП). 
 
У пвпј пбласти, у складу с наципналнпм стратегијпм, пснпвни правац даљег рaзвпјa 
кпрппрaтивнпг сектпрa треба да буде рaзвијенa, сaвременa, кпнкурентнa привредa кпјa ће се 
ппстепенп уклaпaти у привредне тпкпве ЕУ.  
 
Прaтећи трендпви привреднпг развпја на регипналнпм и лпкалнпм нивпу треба да буду: 

 кпнтинуирaнп структурнп прилaгпђaвaое сa извпзнпм пријентaцијпм; 

 ппвећaое зaппсленпсти, кaп припритетaн циљ усмерен нa ппбпљщaое 
искприщћенпсти ппстпјећих кaпaцитетa и птвaрaоa нпвих и рaст прпдуктивнпсти; 

 ппрaст инвестицијa с нaглaскпм нa нпве прпгрaме и прпизвпде и ппсебнп ппрaст 
стрaних директних инвестицијa; 

 убрзaое и финaлизaцијa прпцесa привaтизaције и реструктурирaоa (тржищнп, 
технплпщкп, кaдрпвскп, пргaнизaципнп, финaнсијскп, тржищнп); 

 кпмерцијaлизaцијa јaвнпг сектпрa и кпнтрплa оегпве ефикaснпсти; 

 ппдстицaое истрaживaшких и рaзвпјних прпјекaтa усмерених нa примену нпвих и 
бпљих технплпгијa у индустрији; 

 кпнтинуирaн прпцес пбрaзпвaоa и применa инпвaцијa у циљу ппвећaоa нивпa 
прилaгпђaвaоa тржищним прпменaмa; 

 ствaрaое институципнaлних и aдминистрaтивних предуслпвa зa рaст индустријске 
прпизвпдое изнaд прпсешнпг нивпa привреднпг рaстa; 

 јaшaое кпнкуренције међу привредним субјектимa и регијaмa рaзвпјем лпкaлних 
институцијa, неппхпдним зa бржи рaзвпј и структурнп прилaгпђaвaое; 

 утврђивaое и применa нпве пплитике индустријскпг рaзвпјa кaп кпмбинaције циљaне 
пплитике сa ппрaвдaним, директним држaвним интервенцијaмa и хпризпнтaлних мерa 
без ппсебне зaщтите сектпрa уз бригу п кљушним инпутимa, рaду, кaпитaлу, 
инфрaструктурним услугaмa, истрaживaоу и рaзвпју; 
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 ппдстицaое рaзвпјa инфпрмaтишких и кпмуникaцијских технплпгијa, инфпрмaтишке 
инфрaструктуре, електрпнских мрежa, бaзa и извпрa ппдaтaкa и стaтистике кaп пснпве 
зa убрзaнији рaст уппщте и ппсебнп нпвпг услужнпг сектпрa; 

 ппдрщкa рaзвпју МСП; 

 кпнтинуирaнп ппбпљщaое ефикaснпсти упрaвних и јaвних услугa. 
 
 

2.5.    ПРПСТПРНИ РАЗВПЈ ТУРИЗМА, ПРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕОЕ ТУРИСТИЧКИХ И 
РЕКРЕАТИВНИХ ПРПСТПРА 

 
Ппщтина Великп Градищте је деп щирег туристишкпг регипна Истпшне Србије, налази се на 
транзитнпм еврппскпм правцу првпг степена – кпридпру VII, пднпснп на граници са Еврппскпм 
унијпм - Румунијпм, прпстпр је јакпг демпграфскпг пражоеоа али и знашајних прирпдних и 
антрпппгених туристишких пптенциала. Сагласнп распплпживим прирпдним и друщтвеним 
ресурсима треба тражити местп и ппзиципнирати туристишку делатнпст кпја је већ афирмисана 
и преппзната кап један пд пснпвних привредних пптенцијала Ппщтине. Да би туризам бип на 
виспкпм нивпу,  пптребнп је задпвпљити некпликп пснпвних предуслпва: ппстпјаое 
туристишких ресурса, дпбра сапбраћајна ппвезанпст, интегрални развпј заједнп са суседним и 
даљим ппщтинама у земљи и инпстранству (регипнима), пптенцијални инвеститпри, впља 
лпкалне сампуправе и прпактиван нашин управљаоа, кпмплементарна привреда кпја би мпгла 
ппслуживати угпститељске пбјекте, смещтајни капацитети, маркетинг и др.  
 
Брпј туриста у Ппщтини је незнатан акп се ппсматра укупни тристишки кпнтигент Србије (1,5% -
1,8%). Међутим, у Бранишевскпм пкругу оен удеп је 44% када су у питаоу сви туристи, 
пднпснп,  48% пд укупнпг брпја свих нпћеоа. У структури дпминирају дпмаћи ппсетипци кпјих 
је 4 пута вище пд инпстраних. Задржаваое, пднпснп брпј нпћеоа, туриста је исппд српскпг 
прпсека дпмаћих ппсетилаца (3,3/2,7), али је вище у пднпсу на Републику и Пкруг (2,1/2,5/2,8). 
 
Табела 7: Брпј туриста и брпј нпћеоа на нивпу Србије, Бранишевскпг пкруга и ппщтине Великп 
Градищте, 2018. 

 Укупнп 
туриста 

Дпмаћи 
туристи 

Инпстрани 
туристи 

Укупнп 
нпћеоа 

Дпмаћи 
нпћеое 

Инпстрани 
нпћеое 

Прпсешан 
бр. дана 

д/и 

Србија 3.430.522 1.720.008 1.710.514 9.336.103 5.678.235 3.657.868 3,3/2,1 

Бранишевски 
пкруг 

56.294   45.380 10.914 142.392 114.765 27.627 2,5/2,5 

В. Градищте 24.988   20.363 4.625   68.453    55.523    12.930    2,7/2,8 

Извпр: Републишки завпд за статистику, 2019. 
 
Ппщтина Великп Градищте је већ афирмисана туристишка дестинација кпја у сезпни пкупља 
некпликп стптина хиљада ппсетилаца, са прпсешним задржаваоем пд 2-3 дана. Туристе 
привлаше већ дефинисане најважније лпкације:  

1. Сребрнп језерп – туристишкп-сппртскп-рекреативни центар, хптелскпг и апартманскпг 
типа, са сппртским теренима.  

2. Рамска тврђава и викенд насеље на ппврщини 2-3ha.  
3. Затпое - викенд насеље на ппврщини 3-4ha.  
4. Аутп-камп Бели Багрем на Сребрнпм језеру - већ афирмисани садржај аутп-кампа је на 

ппврщини 50,250m2, ппщумљен багремпм, тппплпм, брезпм и шини наставак пещашке 
стазе. Има сппствену плажу, сппствени бунар за снабдеваое впдпм и санитарни швпр.  

5. Марина - у власнищтву „Силвер лејка“ 
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Ппдрушје Дунава пднпснп оегпвп припбаље, заједнп са залеђем ппседује атрактивне садржаје 
за дпмаће и стране ппсетипце. Брпјни културнп-истпријски сппменици, археплпщка налазищта, 
изузетна атрактивнпст прирпдних лпкалитета, бпгата лпвищта, ппстпјеће и нпве 
манифестације, представљају пкпсницу за перспективни развпј туризма.  
 
Прирпдне вреднпсти кпја су атрактивна за туристе: 

- Дунав    
- Река Пек - дпои тпк са ущћем у Дунав,  
- Сребрнп језерп - дужина 14 km, щирина 0,3 km   
- Карпати на левпј пбали Дунава  
- Ппвпљна термишка ружа ветрпва на ппдрушју затпоскпг усека за развпј екстремних 

сппртпва  (параглајдинг, кајт сурфинг, виндсурфинг),   
- Ада Чибуклија - Лабудпвп пкнп ппзнатп пп тпме щтп се у оему гнезде неке пд вепма 

ретких птица, пппут прла белпрепана, патке црнке, ласте брегунице, малпг и великпг 
кпрмпрана. Пвде се мпгу наћи и видре, бизамски пацпви и нутрије, а пкнп кпје спада 
међу ппдрушја најбпгатија рибпм у целпм тпку Дунава сврстанп је у први степен защтите 
пп Рамсар листи.   

- Бпгата лпвищта на теритприји пд 20,000 ha са зешевима, фазанима, паткама кап и велики 
брпј  дивљаши јелена и дивљих свиоа.  

- Атрактивни рибплпвашки терени бпгати смуђем, спмпм, щаранпм и белпм рибпм.  
 
Културнп-истпријске вреднпсти туристишке дестинације:  

- Пстаци римскпг впјнпг лпгпра Ледерата, сппменик културе пд великпг знашаја у 
категприји археплпщких налазищта.  

- Налазищте Пинкум, названп пп истпименпј реци Пинкус (Пек). Врхунац развитка 
дпживљава за време владавине цара Хадријана (2 век н.е).   

- Рам средоевекпвнп утврђеое из времена Бајазита Другпг - сппменик културе пд 
великпг знашаја.  

- Манастир Нимник кпји је настап кап метпх старпг манастира Раванице према ппвељи 
Кнеза Лазара пре 1389. гпдине пднпснп пре Кпспвске битке.   

- Стара градищтанска шарщија у кпјпј пкпсницу лепп пбликпванпг трга шине старе зграде са 
краја 19. века (срескп нашелствп зграда ппщтине, гимназија, библиптека, црква Св. 
Архангела Гаврила, Царинарница).   

- Близина Виминацијума - Римски впјни лпгпр и град настап је у 1. и трајап дп ппшетка 7. 
века.   

- Близина Гплубашкпг града - Гплубац је средоевекпвна тврђава, сппменик културе пд 
изузетнпг знашаја. 

 
Манифестације знашајне за туризам:  

- Царевчеви дани - традиципнална манифестација ппсвећена Властимиру Павлпвићу 
Царевцу, пснивашу пркестра Радип Бепграда.  

- Аласке вечери - традицпнална гастрпнпмскп-туристишка манифестација кпја се пдржава 
већ 44 гпдине.   

- Дани цвећа - привреднп туристишка манифестација.  
- Јепуријада  гастрпнпмскп-туристишка манифестација кпја пзнашава ппшетак лпва на зеца. 

Светски дани музике - пбележава се већ десетак гпдина.   
- СИЛАФЕСТ - међунарпдни фестивал туристишкпг и екплпщкпг филма.  
- Пасуљијада – туристишкп-гастрпнпмска манифестација у циљу пшуваоа и развпја бренда 

Пасуљ „Градищтанац“.  
- јпщ неке пд манифестација су: традиципнални Светпилијски ващар у Великпм Градищту, 

Острпвачка чпрбијада, Великпградиштанска гитаријада, Дан Дунава, музишки 
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фестивал „Уранак“, щахпвски туринир „OPEN Сребрнп језерп“, ТИД Регата, гпдищои 
пплумаратпн и други. 

 
Распплпживи туристишки пптенцијали на међунарпднпм плпвнп-наутишкпм путу и близина 
већих градских аглпмерација (пре свега Бепградa), представљају фактпр развпја наутишкпг (са 
другим видпвима впднпг туризма), туринг (кружна и линеарна туристишка 
путпваоа/туре/путеви - римских палата и сппменика, дунавских мптива, бициклизма – Euro 
Velo 6, депница бр. 10 Рам–Виминацијум, пещашеоа, лпва, рибплпва и др.), излетнишкпг и 
других видпва туризма. За пвп туристишкп ппдрушје карактеристишни су и други садржаји за 
развпј специфишних видпва туризма кап щтп су: сппртскп-авантуристишки, археплпщки (путеви 
римских императпра) и др. 
 
Смештајни капацитети 
Смещтајни капацитети Ппщтине пбухватају 104 туристишка пбјекта. Укупан брпј туристишких 
пбјеката шини 90 у дпмаћпј радинпсти (сви на лпкацији Сребрнп језерп-Бели Багрем и Великп 
Градищте) и 14 приватних вила, са укупним капацитетпм пд 1.690 лежајева. Ппред тпга на 
ппдрушју Плана налази се један хптел „Danubia park“ (130 лежајева),  ТЕП4 кпщаркащки камп 
(170 лежајева) пба на лпкацији Сребрнп Језерп и два кампа - велики Аутп камп (Бели Багрем) 
и мпдеран камп Калинпвчић (кпд насеља Затпое) ка укупнп 418 места за смещтај. 
 
Пптенцијали за развпј туризма су недпвпљнп искприщћени, уређени и афирмисани. За 
адекватнп активираое туристишких пптенцијала неппхпднп је пбезбедити следеће предуслпве: 
бпљи маркетинг туристишке ппнуде; развпј садржаја кпји би привлашили туристе (наутишки 
туризам - кајакащтвп, једрилишарствп, веслаое, мптпнаутика, скијаое на впди и једреое на 
дасци; пмладински туризам - едукативне и рекреативне пптребе (културнп - истпријски 
садржаји, прирпдни фенпмени); ппслпвнп-кпнгресни туризам (саветпваоа, симппзијуми, 
семинари, кпнгреси, трибине); лпвни и рибплпвни туризам (ппстпјећа лпвищта и места бпгата 
рибпм су предуслпв за пвај вид туризма); манифестаципни туризам; и др.  
 
На пснпву анализе стаоа дефинисан је сектпрски циљ унапређеоа туристишке привреде: 
Валпризпваое прирпдних и антрпппгених пптенцијала и активираое туристишке привреде 
уклппљене у јединствену регипналну туристишку ппнуду (Бранишевски пкруг/Дпое 
ппдунавље/Истпшна Србија), прганизпване на кпмплементаран нашин са псталим прпизвпдним 
гранама, уз ппщтпваое пгранишеоа живптне средине. 
 

Туризам – планска кпнцепција 

 
Кпнцепција развпја туристишке привреде прати идеју из РПП Ппдунавскпг и Бранишевскпг 
управнпг пкруга и свпди се на изградоу кпнкурентнпсти оених туристичких кластера. Пна је 
пслпоена на ппстпјеће (афирмисане) и перспективне туристишке репере и активнпсти. Развпј 
туризма затп треба да представља мултидимензипнални кпнцепт, кпји пбухвата активнпсти 
укљушених актера и нашин оихпвпг уједиоаваоа у циљу пствареоа пптребних прпмена у 
туризму. У целини је реш п прпцесу извпђеоа кпхерентних, интегративних и уједиоавајућих 
кпрака на прпмени садащоег у жељенп стаое у туризму. Пвп ппдразумева ствараое ппвпљне 
климе и услпве за сарадоу свих заинтереспваних субјеката кпји утишу на развпј туристишке 
привреде крпз: 

- дефинисаое услпва за убрзанији развпј туризма на наципналнпм нивпу (закпни и 
уредбе), 

- прганизпваое кпнтрпле ппнащаоа у реализацији активнпсти (инспекција), 
- дпнпщеое заједнишких упутстава (правилници, нпрме и сл.) за све или већину 

актера у туризму, 
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- управљаое прпцесима развпја за ппједине кластере/дестинације/прпизвпде, 
- ствараое услпва за ефикасну везу са свим другим сектприма екпнпмије и друщтва, 
- пствареое сталнпг утицаја на туристишки маркетинг, прганизацију дпгађаја, 

управљаое кљушним атракцијама и прпграмима и сл. 
 
У циљу унапређеоа туристичкпг прпизвпда неппхпднп је: 

- направити краткпрпшну и дугпрпшну Стратегију развпја туристишке привреде 
Ппщтине;  

- у средопрпшнпм перипду израдити пп пптреби нпве урбанистишке (и пстале 
планпве и студије) планпве за најзнашајније туристишке дестинације и туристишки 
атрактивне прпстпре (нарпшитп прпстпр градскпг насеља Великп Градищте, 
Сребрнпг језера, тврђаве Рам и др.) 

- ствприти услпве за примену стандарда међунарпднпг квалитета у хптелскпј 
индустрији, 

- валпризпвати  туристишки прпизвпде, 
- ппсебнп уредити атрактивне итинерере у најатрактивнијим делпвима Ппщтине и 

ппвезати га са ближим и даљим пкружеоем и др. 
 
Кпнцепција развпја туризма ће се пслаоати на три системска нивпа: наципналнпм, 
регипналнпм и лпкалнпм (ппштинскпм). Стпга је пснпвнп стратещкп ппредељеое да пдрживи 
развпј туризма представља знашајну развпјну перспективу ппдрушја, те се пснпвна кпнцепција 
развпја туризма се заснива на: 
 
1. функципналпм умрежаваоу туристишке привреде и активнпсти на щирем 

интрарегипналнпм нивпу и тп: 
a) Еврппски нивп: 

 Дунав (сапбраћај, лука, марине, ХЕ Ђердап 2 и др.) 

 Прирпдне и културне реткпсти јединствене на еврппскпм нивпу 

 Културне стазе на Дунаву 

 Еврппске бициклистишке стазе уз Дунав 

 Кпридпр VII 

 Еврппски итинерери 
b) Наципнални (регипнални) нивп: 

 Сарадоа са суседним и даљим ппщтинама и регипнима 

 Заједнишка ппнуда на дпмаћем и инпстранпм тржищту  

 Прекпгранишна сарадоа са регипнима у Румунији  

 Наципнални итинерери 
2. прганизацији туристишке привреде и активнпсти на лпкалнпм нивпу: 

a) Нивп Ппштине кпји шине кппрдинирани систем укупне ппнуде: 

 Лпкални итинерери везани за културне и прирпдне вреднпсти 

 Лпкалне манифестације 

 Лпкална прганизација туризма 
 
Субпрдинација и синхрпнизација активнпсти на сва три нивпа би требалп да синергетски 
дппринесе унашајнијем унапређеоу пвпг сектпра а ппследишнп унапреди развпј шитавпг 
ппдрушја. На пснпву тпга, једна пд развпјних је развпј пдрживпг туризма, кпји ппдразумева 
развпј туристишке привреде у складу са капацитетима живптне средине. Са једне стране циљ 
пвакве кпнцепције је уппзнаваое великпг брпја ппсетилаца са туристишким вреднпстима 
ппдрушја и активираое псталих кпмплементарних делатнпсти кпје би пмпгућиле развпј 
туризма или би биле оегпва ппследица (стпшарствп, щумарствп, прпизвпдоа здраве хране, 
пића), дпк би са друге, пве активнпсти биле прганизпване на нашин да не угрпзе екплпщку 
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равнптежу прпстпра и бпгати биљни и живптиоски свет. Сви пблици туризма би требалп да 
делују усаглащенп, пднпснп да пптенцијални кприсници кпмбинују некпликп видпва туризма. 
Јединствп садржаја јесте изразитп регипналнпг карактера и ппдразумева ппстпјаое 
заједнишких итинерера са суседним ппщтинама. Истпвременп интерна прганизација туризма 
захтева укљушиваое кпнвенципналне и традиципналне прпизвпдое у јединствен привредни 
систем шиме би се пмпгућила већа заппсленпст лпкалнпг станпвнищтва, ппвећаое 
кпнкурентнпсти  и успприп демпграфски губитак у ппјединим делпвима пкруга (ппсебнп на 
селу). Пснпвнп пплазищте је занпванп на активираоу свих пптенцијала планскпг ппдрушја на 
нашин да се кприсник најпре инфпрмище п преднпстима и туристишким вреднпстима пвпг 
регипна, прганизпванп или индивидуланп кпмфпрнп дпвезе дп туристишке дестинације, 
смести у квалитетним пбјектима, садржајнп прпведе време бправка и ппнпвп врати. 
Неппхпднпст едукације управе и станпвнищтва п улпзи и знашају туризма, маркетинщки прпбпј 
на српскп и еврппскп тржищте, ппвећајне сапбраћајне дпступнпсти изградопм државних и 
лпкалних путева и квалитетани смещтајни пбјекти предуслпв су реализацији пве кпнцепције.  
 
Пд знашаја за развпј преппзнатљиве туристишке ппнуде јесте идентификација аутентичних 
руралних етнпцелина и духпвних пбичаја (верски празници, сабпри, свадбе и друге 
светкпвине, стпшни сајмпви и разлишита такмишеоа) разлишитих ентитета и оихпвих 
традиципналних кухиоа. 
 
Туристички прпизвпд ће се, дакле, базирати на: језерскпм и наутишкпм туризму, кап и 
кружним путпваоима (деп регипналнпг туристишкпг прпизвпда), руралнпм туризму и туризму 
ппсебних интереса (лпв, рибплпв, камппваое, екстремни сппртпви и др.).  
  
Туристишки развпј у највећпј мери зависиће пд анимираоа кпмерцијалне туристишке и 
рекреативне тражое, какп дпмаће такп и инпстране. Зашеци инпстране туристишке тражое су 
видљиви, јер се на Дунаву задржавају међунарпдни крузинг брпдпви (крузери), кпји су све 
пппуларнији на дунавским турама дп Црнпг мпра, щтп треба искпристити за прпмпцију других 
итинерера са атрактивним туристишким прпизвпдима на Планскпм ппдрушју и неппсреднпм 
пкружеоу. За активираое туристишких пптенцијала и развпј интегрисане туристишке ппнуде са 
пкружеоем, неппхпднп је псавремеоаваое, какп туристишкп-рекреативне инфраструктуре на 
Дунаву, такп и мреже путева. 
 
Ппсебну пажоу ппсветити афирмацији излетнишких лпкалитета пппут „Дащшаре“, Гприце, 
Липпваше, Великпг Брда, Манастирищта у сврху развпја екплпщкпг, рекреативнпг и 
излетнишкпг туризма, шиме би се активирали и јужни делпви Ппщтине (стаза за щетоу крпз 
щуму, бициклистише руте, фпрмираое излетнишких камппва и др.). 
 
Афирмација туризма кап једнпг пд највећих пптенцијала Ппщтине, првенственп у пднпсу на 
Дунавски кпридпр, а затим Сребрнп језерп кпје пружа услпве за развпј маспвнпг туризма - 
пдмпр и рекреацију, сппртске активнпсти на впди, наутишки туризам, сппртски и привредни 
рибплпв и сл. Треба наставити са изградопм смещтајних и угпститељских капацитета, кап и 
градопм викенд насеља кпја су за Ппщтину у целини развпјни пптенцијал.  
 
Туристишке туре/итинерери треба да афирмищу културнп-истпријске сппменике кпји датирају 
из римскпг перипда и средоег века, а међу кпјима је најзнашајније утврђеое Рам (Ледерата), 
кап и активнп укљушеое у (интер)наципналне стазе кап стп су „Путеви вина“, „Путеви Римских 
императпра“ и др. Крпз Ппщтину треба ппзиципнирати и циљне, али и пажљивп биране 
транзитне путне правце и дестинације ппјединих група кприсника.  
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Ппред ппстпјећих садржаја, на Сребрнпм језеру треба ппдстаћи градоу нпвих капацитета, а 
марина би уз дпдатне инвестиције мпгла ппстати једнп пд главних места пристајаоа наутишара 
на дпоем тпку Дунава. 
 
У Великпм Градищту на пбали Дунава мпгу се изградити и дпдатне марине и пристанищта, а на 
рубнпм делу центра Ппщтине ппстпје већи пптенцијали за интензивније инвестираое у некп 
будуће међунарпднп утпварнп-истпварнп пристанищте, при шему такав пбјекат не треба 
дпвести у кпнфликт са кпнцептпм развпја туризма. 
 

2.6.   ПРПСТПРНИ РАЗВПЈ САПБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И 
ППВЕЗИВАОЕ СА РЕГИПНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА 

 
Третман инфраструктурних система није увек у складу са местпм и улпгпм кпју имају у развпју 
прпстпра. Сектпрскп планираое технишких рещеоа једнпг инфраструктурнпг система јесте 
припритет, али је ппжељније и кприсније пренаглащене парцијалне интересе пбједиоавати и 
ппвезивати у интегралне целине кап препвладавајуће у будућем пшекиванпм прпцесу 
унапређиваоа стаоа и развпја. Пвп ппдразумева кпмплементарнпст инфраструктурних 
система кпја се пгледа у шиоеници да самп заједнп, међуспбнп се дппуоујући, шине 
јединствену функцију: кпмуналну ппрему. Оихпва технишкп-технплпщка и функципнална 
јединственпст са прпстпрпм у кпји су уграђени захтева свепбухватнп и кпмплекснп планираое 
уређеоа и вреднпваоа прпстпра у кпјем се налазе. У времену пгранишених инвестиција 
целисхпдан је квалитативни приступ рещаваоу инфраструктурних прпблема кпји ппдразумева 
анализу захтева за услугама и кпмпаративних преднпсти алтернативних рещеоа, какп би се 
исказани захтеви рещили уз минималнп или шак без прпщиреоа капацитета, већ пдређенпм 
прерасппделпм или преструктуираоем у пквиру система.  
 
Сектпрски циљ развпја инфраструктуре је дефинисан кап: ефикаснп прганизпваое мреже 
инфраструктуре ради ппстизаоа веће екпнпмске, функципналне, енергетске, екплпщке и 
прпстпрне ефикаснпсти и ппзитивних развпјних мпгућнпсти ппщтине Великп Градищте.  
 
Сектпрски ппдциљеви развпја инфраструктуре ппщтине Великп Градищте ппдразумевају: 

- фпрмираое целпвитих/кпмплетних инфраструктурних система кпји пмпгућавају 
квалитетнији живпт и здравију живптну средину; 

- дефинисаое и усаглащаваое намене, прганизације и кприщћеоа земљищта, 
кпнцентрација активнпсти (радне зпне), туристишких зпна и кпнцентрација 
станпвнищтва пп заједницама насеља у кппрдинацији са капацитетима 
инфраструктуре; 

- ефикаснпм прганизацијпм инфраструктурних система дпщлп би се дп усклађиваоа 
некпмпатибилних намена ппврщина, пптимизације у размещтају прпизвпдних/радних 
зпна, сапбраћајница, делпва (зпна) насеља итд; 

- неутралисаое дпсадащоих развпјних кпнфликата и негативних екстерних ефеката. 
 
Местп инфраструктуре у Прпстпрнпм плану ппщтине Великп Градищте ппдразумева прпстпрнп 
детерминисаое: 

- међунарпдних, наципналних и регипналних сапбраћајних, енергетских, впдних и 
телекпмуникаципних инфраструктура (са ппсебним акцентпм на међунарпдни 
сапбраћајни кпридпр Паневрппски кпридпр VII - река Дунав), 

- зпна енергп ресурса щирег и ужег знашаја, 
- зпна впдпизвприщта щирег и ужег знашаја, 
- зпна мелипрација и защтите пд унутращоих и сппљних впда, 
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- кпридпра за ппстпјеће и планиране пренпсне и дистрибутивне инфраструктурне 
мреже, 

- друмске мреже лпкалних сапбраћајница, 
- зпна сапбраћајних терминала, 
- зпна знашајних за пдржаваое насељске хигијене итд. 

 
За упаређеое стаоа инфраструктурних система у Ппщтини неппхпднп је дпстизаое кпмуналне 
кпмплетнпсти и унапређеое кпмуналне хигијене.  
 
Кпмунална кпмплетнпст: 

1. Пре свега се пднпси централни развпјни ппјас Ппщтине - насеље Великп Градищте са 
блискпм гравитаципнпм туристишкпм зпнпм, а щире са насељима уз Дунав Рам, 
Затпое, Пстрпвп, Ппжеженп и Кусиће. Инфраструктурнп умрежаваое наведених 
насеља, са туристишкпм зпнпм Сребрнп Језерп и Бели Багрем, знашајнп би смаоилп 
пбим инвестиција у планскпм перипду, пмпгућилп већу привредну прпдуктивнпст, а 
нарпшитп пмпгућилп защтиту прирпдних и предепних вреднпсти кпје би се ставиле у 
јпщ интензивнију функцију привредне и туристишкп-рекреативне ппнуде. 

2. Прпграм инфраструктурнпг ппремаоа, ташније рекпнструкције, у ппстпјећим 
привредним и лушким зпнама. 

3. Прпграм инфраструктурнпг ппремаоа псталих сепских насеља Ппщтине. У пвим 
насељима наставити са развпјем впдпвпдне мреже и изврщити припрему за изградоу 
канализаципних мрежа и пбјеката, мпдернизацију електрп и телекпмуникаципне 
мреже. 

4. Прпграм инфраструктурнпг ппремаое туристишких лпкалитета у пквиру Сребнпг Језера 
и Белпг Багрема. 

 
Кпмунална хигијена: 

1. Ппдразумева разраду лпкалне агенде кпјпм би се дефинисап будући развпј Ппщтине 
на принципима пдрживпг развпја. 

2. Презентацију и публикпваое свих релевантних екплпщких пптенцијала а нарпшитп 
прпблема ппщтине Великп Градищте, какп би се сагледали лпкални и наципнални 
аспекти пшуваоа вреднпсти.  

3. Израду једнпг целпвитпг или вище засебних прпграма хигијенскпх уређиваоа и 
санираоа насеља и прпстпра, какп би се пмпгућип приступ развпјним наципналним и 
ЕУ фпндпвима. 

 

2.6.1.  Сапбраћајна инфраструктура 

 
Планпм пбухваћени прпстпр карактерище релативнп дпбра сапбраћајна ппвезанпст, јер крпз 
Ппщтину прплазе државни путеви I и II реда и тп: 

 Државни пут IБ реда брпј 33, веза са државним путем А1: Ппжаревац – Кушевп – 
Мајданпек – Негптин – државна граница са Бугарскпм (гранишни прелаз Микраое), 

 Државни пут IБ реда брпј 34: Ппжаревац – Великп градищте – Дпои Миланпвац – 
Ппрешки мпст – веза са државним путем брпј IБ 35, 

 Државни пут IIА реда брпј 162: Великп Градищте – Макце – Бпжевац – Ранпвац – Петрпвац 
на Млави – Танпвац – Дубница – Свилајнац, 

 Државни пут IIБ реда брпј 372: Рам – Клишевац – Братинац, 

 Државни пут IIБ реда брпј 373: Рам – Тппплпвник, 

 Државни пут IIБ реда брпј 375: Бераое – Средоевп – Миљевић. 
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На мрежу државних путева ппвезана је сплиднп развијена мрежа ппщтинских путева са 
задпвпљавајућпм путнпм сигнализацијпм.  
 
Еврппски, републишки, регипнални и лпкални маркер Ппщтине представља међунарпдни 
впдни пут Е-80 (Паневрппски кпридпр VII) - река Дунав, кап једна пд најзнашајнијих плпвних 
река Еврппе. У ппщтинскпм центру Великпм Градищту налази се ппдрушје гранишнпг прелаза 
птвпренпг за пдвијаое међунарпднпг решнпг сапбраћаја. Лучка делатнпст се такпђе пдвија на 
две бункер станице у ппщтинскпм центру (кат. парц. бр. 544 и 548), у пквиру ппдрушја 
гранишнпг прелаза птвпренпг за пдвијаое међунарпднпг решнпг сапбраћаја. Лушкп ппдрушје 
путнишкпг пристанищта, ппврщине 600m2, налази се у насељу Рам (кат. парц. бр. 1950/2), где је 
усппстављен сапбраћај скелпм Рам-Банатска Паланка (скелски прелази). Лушкп ппдрушје 
утврђенп је Уредбпм п утврђиваоу лушкпг ппдрушја међунарпднпг путнпг пристанищта у 
Великпм Градищту, насеље Рам (''Сл. гласник РС'', бр. 6/2019).  
 
Делпм теритприје прплази једнпкплпсечна железничка пруга Мала Крсна – Бпр – Распутница 
2 (Вражпгрнац), пд km 102+727 дп km 109+054 и пд km 114+554 дп km 124+802, на кпјпј је 
прганизпван јавни путнишки и теретни сапбраћај и кпја је ппвезује са мрежпм железнишких 
пруга Србије. На траси пруге налазе се следећи пбјекти: железнишка станица Стиг, у km 
102+727, из кпје се пдваја индустријска пруга за ТЕ ''Дрмнп'', стајалищте Мајилпвац, укрснице 
Сиракпвп (km 109+054) и Љубиое (km 116+414) и железнишкп стајалищте и тпварищте 
Чещљева Бара (km 122+272). На траси пруге налази се псам путних прелаза у нивпу, у km 
103+173, km 108+690, km 115+847, km 118+303, km 119+014, km 120+270, km 122+121 и km 
123+607, псигурани сапбраћајним знацима на путу и трпуглпвима безбеднпсти. Крајем 2018. 
гпдине заврщена је рекпнструкција деведесет килпметара пруге Ппжаревац-Мајданпек, кпјпм 
је пбухваћена и наведена депница, шиме је псппспбљена за брзину пд 80 km/h у путнишкпм, 
пднпснп 60 km/h у теретнпм сапбраћају, кап и за пспвинскп пптерећеое пд 22,5 t/os. 
 
Ппдрушјем Ппщтине прплази и тзв. Дунавска бициклистичка рута кап деп еврппске 
бициклистишке руте Еурпвелп 6 (Атлантик - Државни пут IIА бр. 162 - Црнп мпре).  
 
На пптезу између Великпг Градищта и туристишкпг кпмплекса Бели Багрем налази се пплетнп-
слетна авип стаза примарнп намеоена за сппртске и делпм ппљппривреднп-кпмуналне 
активнпсти (запращиваое ппљппривредних ппврщина и сузбијаое инсеката - кпмараца). 
Дпнпщеоем ПДР за пплетнп-слетну авип стазу, 2017. гпдине, дат је планскп-технишки пснпв за 
изградоу неппхпдних авип и кпмуналних пбјеката и садржаја, кап и защтитних зпна и уређеоа 
аерпдрпмских ппврщина. Планирана је пплетнп-слетна стаза дужине 800-1.200 m у пквиру 
аерпдрпмскпг кпмплекса пд 24 ha, са мпгућим прпщиреоем за јпщ 18 ha. У тпку је израда ПДР 
за изградоу аерпдрпма Сребрнп језерп, кпјим се предвиђа прпщиреое ппврщине кпмплекса 
на прекп 120  ha и изградоа дпдатних садржаја. 
 
Функципнисаое друмскпг сапбраћаја пптерећује мещаое транзитнпг и извпрнп-циљнпг 
сапбраћаја у ппщтинскпм центру (прплазак државнпг пута I реда крпз централне делпве 
насеља), шиме је смаоен нивп безбеднпсти, ппвећани негативни ефекти сапбраћаја 
ппвећаним аерпзагађеоем и нивпм буке. Такпђе је неадекватнп стаое и технишки елементи 
ппјединих државних путева кпји прплазе крпз теритприју Ппщтине, ппсебнп државни пут 
I реда ДП IБ 34 на кпјем је неппхпдна мпдернизација и рекпнструкција. Иакп тппплпщки 
услпви пмпгућавају, није развијен бициклистишки сапбраћај јер није изграђена адекватна 
инфраструктура. Све сапбраћајнице у Ппщтини имају минималне сапбраћајне капацитете 
за пещашка кретаоа (недпстатак трптпара и пещашких стаза). Изграђена сапбраћајна 
инфраструктура представља пплазищте даљег развпја јер ппстпје ппвпљни услпви за развпј 
туристишкпг и теретнпг впднпг сапбраћаја мпдернизацијпм и изградопм луке и марина на 
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Дунаву. Ппвпљна кпнфигурација терена представља пснпву за даљи развпј друмскпг 
сапбраћаја мпдернизацијпм ппстпјећих и изградопм недпстајућих друмских кпмуникација, а 
ппсебнп за развпј бициклистишкпг и пещашкпг сапбраћаја. Јашаоем лпкалне сампуправе 
унапредиће се и активирати сарадоа са суседним ппщтинама пп питаоу прпјеката изградое и 
пдржаваоа путева за међуспбнп ппвезиваое. 
 
Циљ развпја сапбраћајнпг система на ппдрушју Ппщтине су даље унапређеое и јашаое 
сапбраћајних веза кпје Ппщтина има са пкружеоем, првенственп друмскпг сапбраћаја, кап и 
пптималнп ппвезиваое свих насеља са центрпм Ппщтине. У даљпј перспективи изврщити 
раздвајаое транзитних (путнишких и теретних) пд извпрнп-циљних тпкпва у ппщтинскпм 
центру - насељу Великп Градищте.  
Циљеви развпја мреже ппщтинских путева су: рекпнструкција и ппјашанп пдржаваое 
ппщтинских путева са савременим кплпвпзпм; дпградоа мреже ппщтинских путева, пднпснп 
усппстављаое ппјединих пппрешних веза у ппстпјећпј мрежи; развпј екплпщки шистијих видпва 
сапбраћаја - бициклистишки сапбраћај и пещашке кпмуникације, ппсебнп у припбалнпм ппјасу 
река Дунав и Пек; унапређеое јавнпг превпза путника крпз увпђеое нпвих линија, 
прилагпђаваое редпва впжое ппјединим пппулацијама, ппсебнп щкплскпј, адекватнп 
ппремаое и уређеое стајалищта и др.  
 
У дпмену впднпг сапбраћаја пснпвни циљ развпја је мпдернизација и унапређеое путнишкпг, 
пре свега туристишкпг и рпбнпг трансппрта (изградоа и мпдернизација пристанищта и марина 
на теритприји Ппщтине). 
 

Сапбраћајна инфраструктура - планска кпнцепција  

 
Кпнцепција развпја сапбраћајне мреже и пбјеката се заснива на пдржаваоу, дпградои и 
кпмплетираоу ппстпјећих и изградои нпвих мрежа, терминала и пбјеката друмскпг, пещашкпг, 
бициклистишкпг, мирујућег, впднпг и железнишкпг сапбраћаја, у функцији живпта и рада 
станпвнищта и псталих кприсника. Пна ппдразумева унутращоу интеграцију присутних видпва 
сапбраћаја, али и кпхезију мреже и пбјеката сапбраћајне инфраструктуре са туристишкпм 
инфраструктурпм, сппртским аерпдрпмпм, сппртпвима и рекреацијпм на впди и впденпм 
акватпријпм (Дунав). 
 
Генерална кпнцепција развпја сапбраћајне инфраструктуре је:  

- према Прпстпрнпм плану Републике Србије на ппдрушју ппщтине Великп Градищте није 
планирана изградоа нпвих праваца кпји припадају рангу државних путева, па ће у 
нареднпм планскпм перипду акценат бити (у складу са ппстављеним циљевима) на 
рехабилитацији и рекпнструкцији ппстпјећих државних путева. У циљу ефикаснпг 
ппвезиваоа Ппщтине са пкружеоем, рекпнструкцију и рехабилитацију државних 
путева треба пстварити у етапама кпје ће дефинисати екпнпмска мпгућнпст Државе и 
лпкалне заједнице. Кап један пд припритета у рекпнструкцији мреже државних путева 
на предметнпм ппдрушју издваја се државни пут IБ реда бр. 33 (Субптица- Зреоанин-
Паншевп-Смедеревп-Ппжаревац-Кушевп-Негптин) кпјим се пстварује директна веза са 
ппщтинама Малп Црниће и Кушевп и шији технишки елементи у ппстпјећем стаоу не 
задпвпљавају критеријуме за дати ранг пута (прпсешна щирина кплпвпза изнпси 5,1m). 
На датпм путу анализпм стаоа упшенп је и виспкп ушещће теретних впзила у структури 
сапбраћајнпг тпка (пкп 18%), кпји су претежнп транзитнпг карактера.  

- резервисаое кпридпра за изградоу пбилазнице државнпг пута IБ реда бр. 34, шиме ће 
централнп ппдрушје насеља Великп Градищте бити растерећенп пд транзитних и 
теретних тпкпва. У прилпг пправданпсти изградое пбилазне сапбраћајнице, у даљпј 
перспективи, важи шиоеница да теретни тпкпви на пвпм државнпм путу имају ушещће 
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пд прекп 20% у укупнпј структури тпка. Планирана пбилазница ппшиое шетвпрпкракпм 
раскрсницпм кпд укрщтаоа ппщтинскпг пута кпји впди ка насељу Бели Багрем, 
прпстире се приближнп југпзападнпм границпм ппдрушја града (План генералне 
регулације), а заврщава се трпкракпм раскрсницпм у близини лпкалитета Рибарац. 
Пријентаципна дужина планиране пбилазнице изнпси пкп 1,8 km. 

- државни пут IБ реда бр. 34 (правац Ппжаревац - Великп Градищте) на депницама крпз 
насељена места Сиракпвп, Мајилпвац, Ђуракпвп, Тппплпвник и Кумане изместити из 
насеља, такп щтп ће се запбилазне трасе дефинисати израдпм пптребне урбанистишкп-
планске дпкументације кпја ће бити пснпв за прибављаое земљищта за изградоу пута.  

- све пстале депнице државних путева на теритприји Ппщтине треба рехабилитпвати 
према динамици кпја је у складу са екпнпмскпм мпћи и пптребама. На депницама пвих 
путева кпје прплазе крпз већа насељена места, у циљу ппвећаоа безбеднпсти свих 
ушесника у сапбраћају, ппсебнп пещака, треба приступити изградои трптпара. Псим 
тпга, на свим депницама државних путева кпјима прплазе линије јавнпг превпза 
путника, неппхпдна је изградоа и адекватнп уређеое стајалищта у складу са важећим 
закпнским прпписима. 

- на свим депницама државних путева на теритприји ппщтине Великп Градищте 
пптребна је пбнпва (и пдржаваое) неппхпдне хпризпнталне и вертикалне сапбраћајне 
сигнализације. 

 пбезбедити и дефинисати нпву трасу са неппхпдним садржајима пута, за државни пут 
IБ реда Ппжаревац (пбилазница)-Великп Градищте-Гплубац, кап везу на Аутппут Е-75 
Бепград-Нищ, кпд петље Ппжаревац, кап прпстпрнп-функципнални интеграципни 
шинилац Паневрппскпг кпридпра VII и Кпридпра X, на теритприји Ппщтине. ППППН ИК 
ДП IБ реда брпј 34 Аутппут Е-75 Бепград-Нищ, петља Ппжаревац-Ппжаревац 
(пбилазница)-Великп Градищте-Гплубац дефинисап је нпвппланирана трасу државнпг 
пута на теритприји oпщтине у дужини пд 23,84 km; 

 oбезбедити и дефинисати пдгпварајућу везе - кружне раскрснице нпвппланиранпг ДП 
IБ реда брпј 34 Аутппут Е-75 Бепград-Нищ, петља Ппжаревац-Ппжаревац (пбилазница)-
Великп Градищте-Гплубац, са неппхпдним саджајима и защтитним ппјасевима и 
пбјектима; 

 пбезбедити и дефинисати трасу нпве сапбраћајнице (нпве пбилазнице ппщтинскпг 
центра) кпридпра щирине 22 m, дужине 1.890 m, укупне ппврщине 4,45 ha, кпја ће 
ппвезивати ДП IБ реда бр. 34, на западу (улица Впје Бпгданпвића) и ДП IБ реда бр. 34, 
на истпку (улица Бпщка Вребалпва); 

 ппвећаое квалитета сапбраћајних услуга и ппвећаое сигурнпсти и безбеднпсти свих 
ушесника у сапбраћају применпм пдгпварајућих мера у пбласти технишкпг регулисаоа 
сапбраћаја (сапбраћајна сигнализација, видеп мпнитпринг, сапбраћајна и кпмунална 
пплиција); 

 на лпкалнпм нивпу пбезбедити дпбре сапбраћајне везе са свим насељима, кап и 
пптенцијалнп атрактивним туристишким лпкалитетима и стварати услпве за безбеднп 
пдвијаое јавнпг превпза путника на теритприји Ппщтине крпз изградоу адекватних 
стајалищта; 

 у насељима стимулисати ''екплпщки шисте'' видпве сапбраћаја - немптпрна кретаоа 
(пещашка кретаоа, бициклистишки сапбраћај) крпз изградоу инфраструктуре, ради 
ппдстицаоа развпја екплпщкпг нашина живпта; 

 ппдизаое нивпа безбеднпсти свих ушесника у сапбраћају, ппсебнп пещака у 
насељеним местима, изградопм трптпара на депницама државних путева I и II реда 
крпз насељена места; 

 ствприти услпве за квалитетнп пдржаваое и рекпнструкцију ппстпјеће мреже, кап и за 
прпщиреое мреже путева  и улица у насељима. 
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 ствприти прпстпрне и прганизаципне услпве, у складу са планским дпкументпм, за 
развпј авип сапбраћаја у функцији туристишке ппнуде и развпја туризма и рекреације, 
на лпкацији предвиђенпј за изградоу аерпдрпма Сребрнп језерп на ппдрушју К.П. 
Великп Градищте. Мпгући су панпрамски летпви са ппстпјећет сппртскпг аерпдрпма, са 
пплетнп-слетне стазе дужине 800-1200m, са неппхпдним пратећим садржајима. 

 у пквиру акватприје реке Дунав предвидети и резервисати прпстпр (зпну) за хидрп 
пплетнп слетну стазу (хидрпдрпм за хидрп авипне) и терминале (стајанке у впди) са 
инфраструктурпм кпја ће је ппвезивати са пбалпм и псталим садржајима. 

 
Зпнска кпнцепција развпја сапбраћајне инфраструктуре дефинисана је на пснпву преппзнатих 
ппјасева развпја Ппщтине.  
 
ППДУНАВСКА ЗПНА 
 

- кпнтинуиранп пдржаваое ппстпјећих ппщтинских путева са савременим кплпвпзним 
застпрпм; 

- мпдернизација (асфалтираое) макадамских и некатегприсаних земљаних путева према 
динамици и у складу са мпгућнпстима Ппщтине; 

- рекпнструкција ппщтинскпг туристишкпг пута уз Дунав, пд Рама ка Затпоу (дужине пкп 
9km)  и пптенцираое развпјнпг праваца Ппщтине уз Дунав; 

- изградоа пещашкп бициклистишке стазе уз ''туристишки'' пут пд Рама дп Затпоа, пд 
Затпоа прекп Пстрпва дп градскпг ппдрушја Великпг Градищта;  

- изградоа пещашкп бициклистишке стазе уз Сребрнп језерп пд Затпоа, прекп Кисиљева 
према Тппплпвику, кап везу са траспм бициклистишке руте кпја се прптеже уз државни 
пут IБ реда бр. 34; 

- ппремаое пещашкп-бициклистишкпм и друмскпм мрежпм и пбјектима ташке развпја у 
функцији туризма (Рам, припбални ппјас, Затпое, Пстрпвп, Великп Градищте, 
Ппжеженп) и кпнтинуалне туристишке зпне уз Дунав на пптезу Затпое-Рам; 

- задржаваое ппстпјећег и планираое нпвих кпмуникацијских кпридпра за везу са 
Румунијпм; 

- изградоа пристана и марина са адекватним пратећим садржајима и смещтајним 
капацитетима; 

- изградоа аерпдрпма Сребрнп језерп на лпкацији ппстпјеће пплетнп-слетне стазе 
- изградоа хидрпдрпма у акватприји Дунава парарелнп са лпкацијпм ппстпјећег 

сппртскп- рекреативнпг аерпдрпма. 
 
Ппдзпна центар - насеље Великп Градиште 
 

 резервисаое кпридпра за изградоу пбилазнице државнпг пута IБ реда брпј 34 пкп 
центра Ппщтине, шиме ће централнп ппдрушје бити растерећенп пд транзитних и 
теретних тпкпва;  

 изградоа пещашкп бициклистишке стазе крпз градскп ппдрушје уз пбалу Дунава дп ущћа 
Пека у Дунав и у наставку уз леву пбалу Пека (према Плану генералне регулације), 
кпјпм се пмпгућава кпнтинуитет у кретаоу пд насеља Рам дп ущћа Пека у Дунав, а 
истпвременп пва стаза представља деп еврппске бициклистишке руте (Еурпвелп 6, 
депница: Рам-Сребрнп језерп-Великп Градищте-Гплубац-Дпои Миланпвац);  

 искприщћеое и мпдернизација ппстпјеће инфраструктуре за развпј и адекватнп 
ппремаое градске луке - пристанищта кпја ће пмпгућити несметанп пдвијаое 
путнишкпг и рпбнпг сапбраћаја. У даљпј перспективи, са развпјем путнишкпг (пре свега 
туристишкпг) впднпг сапбраћаја, предвидети измещтаое теретнпг пристанищта из 
централне градске зпне и резервисати прпстпр за изградоу нпвпг теретнпг 
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пристанищта северпзападнп пд кпнтинуалнпг урбанпг ппдрушја, на деснпј страни ущћа 
реке Пек у Дунав; 

 изградоа савременпг гранишнпг прелаза са адекватним пратећим садржајима. 
 
Ппдзпна Бели Багрем 
 

 уређеое пещашких, туристишких и рекреативних стаза у функцији развпја туризма, 
сппртскп-рекреативнпг и излетнишкпг туризма и туристишких лпкација у складу с 
планским рещеоима за зпне Бели Багрем и Пстрпвп; 

 уређеое пещашких и рекреативних стаза у пквиру парк щуме и будућих (планираних) 
сппртских и рекреативних терена. 

 уређеое ''туристишких пунктпва'' терминала, исппд бране, за туристишка (туристишки 
брпдпви) и терминала изнад бране, на Језеру, за рекреативна плпвила (педалине, 
шамце, кануе, сплавпве). 

 на Сребрнпм језеру треба ппдстаћи градоу нпвих капацитета, дпк би марина мпгла да 
ппстане једнп пд главних места пристајаоа наутишара на дпоем тпку Дунава. 

 
МАЈИЛПВАЧКА ЗПНА 
 

 уређеое стаза у функцији развпја сепскпг, лпвнпг, излетнишкпг и сппртскп-
рекреативнпг туризма туризма и уређеоа излетнишких и туристишких лпкација; 

 рекпнструкција и пдржаваое ппстпјећих државних путева и ппщтинских путева са 
савременим кплпвпзпм, кап и асфалтираое ппстпјећих ппщтинских путева са 
макадамским застпрпм и земљаних путева; 

 мпдернизација ппщтинскпг пута Курјаше - Клишевац кап знашајне друмске везе са 
градпм Ппжаревац;  

 израда адекватне сигнализације за усмераваое бициклиста у кпридпру државнпг пута 
IБ реда бр. 34, у кпјем се налази траса бициклистишке руте. 

 
СРЕДОЕВСКП ЉУБИОСКА ЗПНА 
 

 рекпнструкција ппстпјећег ДП IБ реда брпј 33 (веза са ппщтинама Малп Црниће и 
Кушевп) шији технишки елементи не задпвпљавају критеријуме за дати ранг пута; 

 пдржаваое ппстпјећих државних и ппщтинских путева са савременим кплпвпзпм; 

 рекпнструкција ппщтинскпг пута (макадам) пд Десине ка Мајилпвцу; 

 мпдернизација псталих ппщтинских путева са макадамским застпрпм и 
некатегприсаних земљаних путева према припритетима и динамици; 

 изградоа нпвих ппщтинских путева кпји ће пмпгућити везу између насеља Тппплпвник, 
Царевац и Десина (укупне дужине пкп 15km) већинпм пп трасама већ ппстпјећих 
некатегприсаних путева (ппљских и щумских); 

 уређеое стаза у функцији развпја сепскпг, лпвнпг, излетнишкпг и сппртскп-
рекреативнпг туризма и уређеоа излетнишких и туристишких лпкација; 

 изградоа мпста прекп реке Пек (на лпкацији некадащоег) у ппщтини Гплубац, кпји ће 
пмпгућити везу насеља Средоевп и Царевац са насељима ппщтине Гплубац (ппсредан 
утицај на развпј и међуппщтинску друмску кпмуникацију). 

 
Приликпм планираоа, прпјектпваоа и изградое друмске мреже и пбјеката, пптребнп је 
испунити следеће: 

 планска рещеоа мпрају бити усклађена и са важећпм планскпм и прпјектанскпм 
дпкументацијпм шија је израда у тпку: ППППН ИК државнпг пута IБ реда, Аутппут Е-75 
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Бепград-Нищ, петља Ппжаревац-Ппжаревац (пбилазница)-Великп Градищте-Гплубац, у 
дужини пд 23,84 km на теритприји ппщтине Великп Градищте, 

 предвидети рекпнструкцију, пднпснп прпщиреое државних путева IБ, IIА и IIБ реда на 
закпнпм прпписану щирину (7,0m, пднпснп 6,5m), 

 предвидети и пбезбедити защтитни ппјас и ппјас кпнтрплисане градое, на пснпву 
шлана 33., 34. и 36. Закпна п путевима (’’Сл. Гласник РС'', брпј 41/18), уз пбезбеђиваое 
припритета безбеднпг пдвијаоа сапбраћаја на предметним државним путним 
правцима; щирине защтитнпг ппјаса се примеоују и у насељима, псим акп је другашије 
пдређенп прпстпрним, пднпснп урбанистишким планпм, 

 
Будући развпј железничке мреже и пбјеката пдвијаће се крпз следеће: 

 резервисати прпстпр за реализацију развпјних планпва железнице, пднпснп 
ревитализацију, мпдернизацију и електификацију регипналне железнишке пруге Мала 
Крсна-Бпр-Распутница 2 (Вражпгрнац), 

 пбезбедити пружни, инфраструктурни и защтитни ппјас железнишке пруге, у складу са 
Закпнпм п железници (''Сл. гласник РС'', бр. 41/2018), у циљу безбеднпг пдвијаоа 
железнишкпг сапбраћаја и пбезбеђеоа услпва за упптребу, пдржаваое и технплпщки 
развпј капацитета железнишке инфраструктуре, 

 пбезбеђиваое развпја железнишке инфраструктуре крпз планираое мреже, 
финансијскп и инвестиципнп планираое, кап и изградоу и мпдернизацију 
инфраструктуре у надлежнпсти је управљаша железнишке инфраструктуре, 

 пбезбедити пдржаваое и мпдернизацију путних прелаза на местима укрщтаоа 
железнишке пруге и пута, у скалду са Закпнпм п железници (путни прелази припадају 
јавнпј железнишкпј инфраструктури, индустријскпј железници или индустријскпм 
кплпсеку, кпд укрщтаоа са путем у нивпу пбухватају и укрщтаое са пещашкпм или 
бициклистишкпм стазпм). 

 
Лучкп ппдручје пптребнп је утврдити за све лпкалитете и садржаје кпји нису пбуваћени 
важећпм Урадбпм п утврђиваоу лушкпг ппдрушја међунарпднпг путнишкпг пристанищта у 
Великпм Градищту, насеље Рам (''Сл. гласник РС'', брпј 6/16). Пристанищте у ппщтинскпм 
центру пптребнп је развијати у складу са пдредбама Закпна п плпвидби и лукама на 
унутращоим впдама (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015, 92/2016, 
104/2016, 113/2017, 41/2018, 95/2018, 37/2019 и 9/2020) и Уредбе п услпвима кпје мпрају да 
испуоавају луке, пристанищта и привремена претпварна места (''Сл. гласник РС'', брпј 33/15 и 
86/16) за ппдрушје међунарпднпг путнпг пристанищта, пднпснп ппдрушја гранишнпг прелаза 
птвпренпг за пдвијаое међунарпднпг решнпг сапбраћаја.  
 
Река Дунав на предметнпј депници десне пбале у дужини 29km има статус међунарпднпг 
впднпг пута категприје VII, према Уредби п категпризацији међунарпдних и међудржавних 
впдних путева (''Сл. гласник РС'', бр. 109/2016). Захтеване вреднпсти параметара габарита 
плпвнпг пута пдређене су пп актуелним Преппрукама Дунавске кпмисије (ДК/СЕС 77/11). За 
безбеднп пдвијаое впднпг трансппрта на деснпј пбали изграђене су пптребне хидрптехнишке 
грађевине: пбалпутврде, вертикални бетпнски зид, кпси кејски зидпви, преграде пд каменпг 
набашаја. Са аспекта безбеднпсти плпвидбе знашајни су и пбјекти: скелски прелаз Рам-Банатска 
Паланка, улаз у канал ДТД Банатска Паланка-Нпви Бешеј, ущће реке Нере у Дунав, ущће реке 
Пек у Дунав, граница са Румунијпм и телелимниметријска станица на деснпј пбали. На пснпву 
Правилника п пдређиваоу сидрищта на теритприји ппщтине Великп Градищте прпглащена су 
два сидрищта ппщте намене (Великп Градищте 1 и Великп Градищте 2) и једнп сидрищте 
ппсебне намене (Ппжеженп). 
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2.6.2.  Телекпмуникаципна инфраструктура 

 
Свих 26 насеља Ппщтине пбухваћенп је ппщтанским сапбраћајем и услугама. Ппщтанске 
јединице су смещтене у насељима: Великп Градищте (12220), Мајилпвац (12221), Тппплпвник 
(12226) и Средоевп (12253). Тпкпм летое сезпне у туристишким зпнама се ппщтанске услуге 
реализују прекп ''угпвпрних ппщта'' (зпна Белпг Багрема, Рам, Макце). 
 

На ппдрушју Ппщтине ппстпји пет пператера фиксне телефпније (Телекпм Србија, СББ, Припн 
телекпм, Vip mobile, Бептел нет), три пператера мпбилне телефпније (Телекпм Србија, 
Теленпр, Vip mobile), један виртуелни пператер мпбилне телефпније (Глпбалтел) и щест 
пператера интернет услуга (Телекпм Србија, СББ, Припн телекпм, Vip mobile, Теленпр и Бептел 
нет). Телефпнска и каблпвска мрежа је релативнп дпбрп развијена и прати актуелне трендпве 
мпдернизације ппстпјеће и реализацију планиране ТК мреже и пбјеката. 
 
Ппдрушје пбухваћенп Прпстпрним планпм пбухвата ппдрушје Телекпмуникаципнпг центра 012 
Ппжаревац. На теритприји Ппщтине ппстпји изграђена телекпмуникаципна инфраструктура 
кпја се састпји пд ппдземне каблпвске примарне и пптишке мреже. Развпдна мрежа је 
реализпвана мещпвитпм телекпмуникаципнпм мрежпм дистрибутивних каблпва. У пквиру 
ппдрушја кпје пбухвата ППП ппстпје мулти сервисни приступни уређаји (IPAN и mini IPAN ) дп 
кпјих је пплпжен пптишки кабл у защтитнпј ПЕ цеви у рпву. Присутне су изграђене базне 
станице мпбилних пператера. 
 
Најразвијенију мрежу и пбјекте има Телекпм Србија, кпја је свпју експанзију прпщирила 
интеграцијпм у свпј систем Kopernikus Technology d.o.o. Тиме је преузета дистрибуција ТВ 
канала, интернет прпвајдинга и телефпније Kopernikus Technology d.o.o, кап и планпви 
изградое мрежа КДС. Пд укупнп 26, у 20 насеља Ппщтине Kopernikus има свпју 
инфраструктуру, сервисе и услуге, а у псталих 6 - Сиракпвп, Мајилпвац, Курјаше, Канијевп, Рам 
и Пстврвп је разрадип планпве будућег развпја. На теритприји Ппщтине налази се шетири 
предајника мпбилне телефпније Телекпм-а - у насељу Бели Багрем, на силпсима у Великпм 
Градищту, на брду изнад Мајилпвца  и на брду кпд Макца. 
 
У Ппщтини је присутан и мпбилни пператер Vip mobile са 9 ппстпјећих GSM/UMTS и MW базних 
станица. Базне станице се налазе у атарима насеља Тппплпвик, Велика Бресница, Великп 
Градищте (две), Мајилпвац, Рам, Ппппвац, Бераое и Сребрнп Језерп. У заврщнпј фази 
изградое и активираоа је базна станица у насељу Ппжеженп. Пператер Vip mobile у свпјим 
планпвима развпја већ има дефинисану изградоу 6 планираних GSM/UMTS и MW базних 
станица на лпкацијама насеља Десине, Курјаше, Кущице, Пешаница, Великп Градищте и 
Средоевп. 
 
Предметну теритприју ппкривају и физишки се налазе две емисипне станице ЈП Емисипна 
техника и везе Бепград: 

 Великп Градищте, са кппрдинатама   44045'22.02''N   21031'06.34''Е  

 Царевац, са кппрдинатама    44039'39.97''N   21031'18.40''Е 
 

Кппрдинате су дате у WGS84 фпрмату.  
 
Прпстпр Ппщтине псим наведених ппкривају емисипне станице Смедеревп, Кпстплац, Гплубац, 
Броица, Рабрпвп, Авала и Дели Јпван. Дигитални телевизијски прпграми се емитују на 22, 28 и 
45 каналу са Авале и 23, 43 и 41 каналу са Дели Јпвана, дпк се емитпваое извпди пп стандарду 
EN302 755 (DVD-T2) уз стандард за видеп кпмпресију H.264 (ISO/IEC 14496-10) и аудип MPEG2 
Leyer1. Емитпваое радијскпг сигнала се извпди пп стандарду SRPS N.N6.015 (ETS300384) и SRPS 
N.N6.015/1 (EN50067). 
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Прекп теритприје ппщтине Великп Градищте не прелазе радипрелејни кпридпри ЈП ЕТБ и нема 
планпва за изградоу нпвих пбјеката и ппсебних услпва на предметнпј теритприји. 
 
Стаое телекпмуникаципне инфраструктуре у три развпјне зпне је следеће: 
 
ППДУНАВСКА ЗПНА 
 
У функципналнпм и прпстпрнпм смислу пвпј зпни припадају АТЦ Велкп Градищте, АТЦ Затпое, 
АТЦ Бранишевп и MSAN mini IPAN уређаја. 
 
Ппдзпна центар - насеље Великп Градиште 
 
Насеље Великп Градищте пбухвата ппдрушје Телекпмуникаципнпг центра ТЦ Великп Градищте, 
где ппстпји ппдземна каблпвска примарна и пптишка мрежа у каблпвскпј ТТ канализацији (ТКК) 
са уграђеним каблпвским ТТ пкнима кап и у рпву. Каблпвска ТТ канализација је изграђена у 
ужем градскпм ппдрушју. Развпдна мрежа је реализпвана мещпвитпм телекпмуникаципнпм 
мрежпм дистрибутивних каблпва. На прпстпру Ппщтине ппстпји мулти сервисни приступни 
уређај IPAN ''Суншани Брегпви'' и IPAN ''Сребрнп Језерп'' и mini IPAN у стамбенп-ппслпвним 
пбјектима у улицама: Албанске Сппменице и Стплета ппаншара, дп кпјих је пплпжен пптишки 
кабл у защтитнпј ПЕ цеви у рпву. На ппдрушју IPAN ''Суншани Брегпви'' примарна и развпдна 
телекпмуникаципна мрежа је такпђе ппдземнпг типа и налази се у рпву. Ппстпји изграђена 
базна станица мпбилне телефпније на лпкацији ''Силпси'' у насељу Великп Градищте. На 
ппдрушју кпје пбухвата АТЦ Великп Градищте и мулти плексни уређаји IPAN ''Суншани Брегпви'' 
и IPAN ''Сребрнп Језерп'' кап и mini IPAN уређаји, ппстпји мпгућнпст щирпкпппјаснпг приступа. 
Нпва ТТ канализација гради се израдпм мини рпвпва, са пплагаоем ПВЦ или ПЕ цеви у рпв са 
израдпм ревизипних (ДП) ТТ пкана. Изграђена је нпва ТТ канализација трптпарпм улице 
Сарајевска дп Пплициске станице и зграде Ппщтине Великп Градищте. Крпз нпву ТТ 
канализацију увушени су нпви пптишки каблпви дп ппменутих пбјеката кпји су прикљушени на 
пптишку мрежу. 
 
Ппжеженп пбухвата ппдрушје АТЦ Великп Градищте и mini IPAN уређаја Ппжеженп. На ппдрушју 
насеља Ппжеженп ппстпји изграђена примарна и развпдна мрежа ппдземнпг типа и пна 
рещава пптребе за телекпмуникаципним услугама на пвпм ппдрушју. За пвп насеље ппстпји 
мпгућнпст щирпкпппјаснпг приступа и изграђена базна станица мпбилне телефпније се налази 
на лпкацији ''Рудине'', у близини насеља.  
 
Ппдзпна Бели багрем 
 
Туристишки кпмплекс Сребрнп Језерп и туристишкп насеље Бели Багрем пбухвата ппдрушје 
MSAN ''Сребрнп Језерп'', где ппстпји изграђена телекпмуникаципна инфраструктура. Примарна 
и развпдна мрежа су ппдземне и задпвпљавају пптребе за телекпмуникаципним услугама на 
пвпм ппдрушју. На ппдрушју MSAN ''Сребрнп Језерп'' ппстпји мпгућнпст щирпкпппјаснпг 
приступа. Прпщиреое ТТ капацитета у туристишкпм месту Сребрнп Језерп ппдразумева радпве 
на пплагаоу ТТ каблпва, ПВЦ и ПЕ цеви у рпв. На теритприји туристишкпг места Сребрнп Језерп 
ппстпји изграђена базна станица мпбилне телефпније у сампм насељу. Пстрпвп припада 
ппдрушју MSAN ''Сребрнп Језерп''. На ппдрушју пвпг насеља ппстпји изграђена 
телекпмуникаципна инфраструктура кпја задпвпљава пптребе за телекпмуникаципним 
услугама и где су примарна и развпдна мрежа ппдземнпг типа и налазе се у рпву. На пвпм 
ппдрушју ппстпји мпгућнпст щирпкпппјаснпг приступа.  
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Насеља Рам и Затпое са викенд насељем Калинпвшић пбухвата ппдрушје АТЦ Затпое и има 
изграђену телекпмуникаципну инфраструктуру. Примарна мрежа је ппдземнпг типа и налази 
се у рпву, а развпдна каблпвска мрежа је надземна. Ппстпјећа мрежа задпвпљава пптребе за 
телекпмуникаципним услугама на пвпм ппдрушју. На ппдрушју насеља Рам и Затпое не ппстпји 
мпгућнпст щирпкпппјаснпг приступа. Ппстпји изграђена базна станица мпбилне телефпније на 
брду ''Гприца'' у близини насеља Рам.  
 
Кусиће пбухвата ппдрушје АТЦ Бранишевп и има изграђену телекпмуникаципну инфраструктуру 
кпја задпвпљава пптребе за телекпмуникаципним услугама на пвпм ппдрушју. Не ппстпји 
мпгућнпст щирпкпппјаснпг приступа и нема изграђених базних станица мпбилне телефпније.  
 
Прпщиреое ТТ капацитета ппдрушја насеља Пстрпвп, Ппжеженп, Рам, Затпое и Кусиће 
ппдразумева пплагаое ТТ каблпва, ПВЦ цеви и ПЕ цеви у рпв. 
 
МАЈИЛПВАЧКА ЗПНА 
 
Развијенпст телекпмуникаципних пбјеката и мреже у пвпј зпни примарнп се пслаоа на 
ппдрушја АТЦ Мајилпвац и АТЦ Тппплпвик. 
 
Насеља Мајилпвац и Сиракпвп припадају ппдрушју АТЦ Мајилпвац и IPAN ''Мајилпвац'', а 
насеље Курјаше ппдрушју АТЦ Мајилпвац и mini IPAN ''Курјаше''. У насељима је изграђена 
телекпмуникаципна инфраструктура - примарна мрежа је  ппдземнпг типа и налази се у рпву, а 
развпдна каблпвска мрежа је ппдземна и задпвпљава пптребе за телекпмуникаципним 
услугама пвих насеља. На ппдрушју пвих насеља ппстпји мпгућнпст щирпкпппјаснпг приступа. У 
близини насеља Маилпвац ппстпји изграђена базна станица мпбилне телефпније.  
 
Насеља Тппплпвик, Кисиљевп, Кумане, Ппппвац и Ђуракпвп припадају ппдрушју АТЦ 
Тппплпвник и IPAN ''Тппплпвник'', са изграђенпм телекпмуникаципнпм инфраструктурпм где је 
примарна мрежа ппдземнпг типа и налази се у рпву, а развпдна каблпвска мрежа је ппдземна 
и задпвпљава пптребе за телекпмуникаципним услугама на ппдрушју пвих насеља, са 
мпгућнпщћу щирпкпппјаснпг приступа. Истп се пднпси и на насеље Бискупље кпје припада 
ппдрушју АТЦ Затпое и IPAN ''Тппплпвник'', псим неппстпјаоа мпгућнпсти щирпкпппјаснпг 
приступа и неппстпјаоа базних станица мпбилних пператера. Ппстпји изграђена базна станица 
мпбилне телефпније у близини насеља Тппплпвник, Ппппвац и Ђуракпвп. 
 
За сва насеља Мајилпвашке зпне прпщиреое ТТ капацитета ппдразумева пплагаое ТТ каблпва, 
ПВЦ цеви и ПЕ цеви у рпв. 
 
СРЕДОЕВСКП ЉУБИОСКА ЗПНА 
  

Насеља Пешеница, Десине, Љубиое, Царевац, Камијевп и Чещљева бара припадају ппдрушју 
АТЦ Средоевп, насеља Гаревп, Дпљащница и Макце ппдрушју АТЦ Макце, а насеље Трибрпде  
ппдрушју АТЦ Бранишевп и IPAN ''Бранишевп''. Сва насеља имају изграђену телекпмуникаципну 
инфраструктуру, са примарнпм и развпднпм каблпвскпм мрежпм. У пвпј зпни нема 
мпгућнпсти щирпкпппјаснпг приступа и нема изграђених базних станица, а прпщиреое ТТ 
капацитета ппдразумева радпве пплагаое ТТ каблпва, ПВЦ цеви и ПЕ цеви у рпв. 
 
Циљ развпја телекпмуникаципне инфраструктуре на ппдрушју Ппщтине је изградоа и 
прганизација савремене електрпнске кпмуникаципне мреже и дпступнпст универзалнпг 
сервиса у свакпм дпмаћинству, на свакпм месту и у ппкрету, пднпснп, даљи равнпмерни развпј 
телекпмуникација, крпз ппвећаое квалитета и дпступнпсти оених услуга свим станпвницима и 
кприсницима на ппдрушју Ппщтине. 
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Телекпмуникаципна инфраструктура - планска кпнцепција  

 
Планска рещеоа треба усмерити на ппдстицaое рaзвпјa инфпрмaтишких и кпмуникaцијских 
технплпгијa, инфпрмaтишке инфрaструктуре, електрпнских мрежa, бaзa и извпрa ппдaтaкa и 
стaтистике.  
 
У нареднпм перипду планира се: изградоа међумесних пптишких каблпва на релацији Великп 
Градищте-Гплубац и прикљушиваое ппстпјећих телефпнских централа на пптишке привпде; 
изградоа вище предајника кпјима би се пптимизпвап сигнал мпбилне телефпније, ппвећаое 
брпја 3Г и 4Г (5Г) базних станица и пущтаое у рад бежишнп-фиксне телефпније (CDMA). Пшекује 
се заврщетак радпва на децентрализацији и псавремеоиваоу каблпвске мреже, такп да ће 
нпва мрежа, са централпм на Белпм Багрему и нпвпм мрежпм и централпм кпја ће пбухватити 
насеља Винпгради, Суншани брегпви и индустријску зпну у Великпм Градищту, избацити из 
упптребе све двпјнишке прикљушке. 
 
Планска рещеоа пп развпјним зпнама су следећа: 
 
ППДУНАВСКА ЗПНА 
 
Предвиђенп је щиреое мреже пптишких каблпва, шиме се пмпгућава наставак 
децентрализација месних мрежа изградопм типских кабинета за смещтај телекпмуникаципне 
ппреме (MSAN и mini IPAN уређаји). Ппзиције мулти сервисних швпрпва биће прецизнп 
дефинисане у тпку прпјектпваоа. Кап ппследица брзпг развпја телекпмуникаципних услуга, 
захтева кприсника за оихпвпм имплементацијпм и захтева у ппгледу ефикаснпсти, 
управљивпсти и надзпра интерних система разлишитих намена, кап и захтева у ппгледу 
кпмплексних щирпкпппјасних услуга, стратещкп је ппредељеое да се приступи изградои 
пптишке дистрибутивне мреже дп крајоих кприсника тзв. FTTH (Fiber to the Home), рещеоем 
кпје ппдразумева пплагаое пптишкпг привпднпг кабла дп пбјекта (инсталираое пдгпварајуће 
телекпмуникаципне ппреме унутар пбјекта) и изградоу пптишке инсталације дп свакпг стана, 
ппслпвнпг прпстпра, лпкала и КДУ. Планирана је изградоа нпве телекпмуникаципне каблпвске 
канализације (ТКК) друга фаза, трптпарпм улице Пбала Краља Петра, према пбјекту Гранишне 
пплиције. 
 
МАИЈЛПВАЧКА ЗПНА 
 
За сва насеља Маилпвашке зпне - Курјаше, Мајилпвац, Сиракпвп, Ппппвац, Ђуракпвп, Бискупље, 
Кисељевп, Кумане и Тппплпвник, у планскпм перипду се предвиђа щиреое мреже пптишких 
каблпва и изградоа типских кабинета за смещтај телекпмуникаципне ппреме (MSAN и mini 
IPAN уређаји). Ппзиције мулти сервисних швпрпва биће дефинисане у тпку прпјектпваоа. 
 
СРЕДОЕВСКП ЉУБИОСКА ЗПНА 
 
За сва насеља Средоевскп-љубинске зпне - Десине, Пешаница, Љубиое, Гаревп, Дпљащница, 
Средоевп, Трибрпде, Царевац, Камијевп, Чещљева Бара, и Макце, у планскпм перипду се 
предвиђа щиреое мреже пптишких каблпва и изградоа типских кабинета за смещтај 
телекпмуникаципне ппреме (MSAN и mini IPAN уређаји), шије ће ппзиције бити дефинисане у 
тпку прпјектпваоа. Децентрализација ппдразумева фрагментацију ппдрушја са циљем 
скраћиваоа претплатнишке петље кпја треба да пмпгући щирпкпппјасни приступ дп 100Мб/сек 
свим кприсницима. Пкпсницу нпве мреже шине мулти сервисни приступни швпрпви међуспбнп 
ппвезани пптишким каблпвима и агрегаципним свишевима велике брзине. Планиран је фазни 
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развпј КДС: 1) фаза изградое HFC (Hybrid Fiber – Coax) са двпсмернпм кпмуникацијпм, 2) фаза 
имплементације интерактивних сервиса (брзи приступ интернету, видепнадзпр, IP технплпгија, 
теленадзпр, PAY систем) у ппстпјећу HFC мрежу, 3) фаза увпђеоа дигиталних технплпгија за 
емитпваое, пренпс и пријем сигнала, 4) фаза преласка са HFC на FTTH (Fiber To the Home) 
пптишку мрежу. Развијена 2Г, 3Г и 4Г мрежа мпбилне телефпније пмпгућава пптпуну прпстпрну 
ппкривенпст и дпступнпст и прпщиреое кприснишких услуга и сервиса. 
 
Пператер Vip mobile планира изградоу 6 нпвих GSM/UMTS и MW базних станица на 
дефинисаним лпкацијама насеља Десине, Курјаше, Кущице, Пешаница, Великп Градищте и 
Средоевп. 
 

2.6.3.  Енергетска инфраструктура 

 
Теритприја ппщтине Великп Градищте кап енергп ресурсе има: бипмасу (дрвну и 
ппљппривредну), угљпвпдпнике (нафта-гас), енергију ветра и спларну енергију. Делпм се мпже 
кпристити и енергија впде (хидрпенергија) у пгранишенпм (индивидуалнпм) пбиму.  
 
Снабдеваое електричнпм енергијпм 
 
Ппдрушје ппщтине Великп Градищте се снабдева електришнпм енергијпм из једне 
трансфпрматпрске станице (ТС) пренпснпг пднпса 110/35kV ''Великп Градищте'' кпја је 
удаљена пд ппщтинскпг центра пкп 2km. Инсталисана снага пве ТС је 40MVA, са два 
транфпрматпра, сваки пп 20MVA. Врщнп гпдищое пптерећеое у 2018. гпдини није прелазилп 
20 MVA. ТС ''Великп Градищте'' електришнпм енергијпм се напаја из далекпвпда 110kV брпј 
1196/2 ТС Рудник 3 - ТС Великп Градищте, кпји се налази у систему далекпвпда и власнищтву 
''ЕЛЕКТРПМРЕЖА СРБИЈЕ'' А.Д. 
 
Напајаое насеља се врщи из пет ТС 35/10kV и тп: ''Великп Градищте 1'', ''Великп Градищте 2'', 
''Великп Градищте 3'', ''Чещљева Бара'' и ''Мајилпвац''. 
 
ТС 35/10kV ''Великп Градищте 1'' (2x4 MVA) се налази у насељу Великп Градищте и напаја се из 
ТС 110/35kV ''Великп Градищте'', прекп два надземна впда 35kV, дужине пкп 2,7km. Врщнп 
пптерећеое пве ТС у 2018. гпдини није прелазилп 3,7MVA. 
 
ТС 35/10kV ''Великп Градищте 2'' (2x4MVA) се налази у насељу Великп Градищте и везана је за 
ТС 35/10kV ''Великп Градищте 1'' каблпвским впдпм 35kV, дужине пкп 2km. Врщнп пптерећеое 
пве ТС у 2018. гпдини није прелазилп 4,3 MVA. 
 
ТС 35/10kV ''Великп Градищте 3'' (1x4MVA) се налази у викенд насељу Сребрнп језерп и везана 
је са једне стране за ТС 35/10kV ''Великп Градищте 2'', а са друге стране крутпм везпм на 
надземни впд 35 kV правац ''Мајилпвац'', каблпвским впдпвима 35kV. Врщнп пптерећеое пве 
ТС у 2018. гпдини није прелазилп 0,165 MVA. 
 
ТС 35/10kV ''Мајилпвац'' (1x4MVA) се налази у истпименпм селу и напаја се из ТС 110/35kV 
''Великп Градищте'' прекп надземнпг 35kV впда. Прпјектпвана је и изграђена за два 
трансфпрматпра. Врщнп пптерећеое пве ТС у 2018. гпдини није прелазилп 3,7MVA. 
Трасфпрматпрска станица нема резервнп напајаое на наппнскпм нивпу 35kV. 
 
ТС 35/10kV ''Чещљева Бара'' (2x4MVA) се налази у истпименпм селу и напаја се из ТС 110/35kV 
''Великп Градищте'' прекп ТС надземнпг 35kV впда. Резервнп напајаое има из ТС 110/35kV 
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''Ппжаревац'' прекп ТС 35/10kV ''Братинац'' и из ТС 110/35kV ''Нересница'' прекп ТС 35/10kV 
''Рабрпвп''. Врщнп пптерећеое пве ТС у 2018. гпдини није прелазилп 3,4MVA.  
 
Из трафп станица наппнскпг нивпа 35/10kV се прекп надземних и ппдземних впдпва врщи 
дистрибуција електришне енергије дп трафп станица 10/0,4kV, а пд оих дп кприсника 
(пптрпщаша) на наппнскпм нивпу 0,4kV. 
 
Стабилнпст напајаоа електришнпм енергијпм на теритприји ппщине је делимишнп неппвпљна, 
јер је ппвезана са шестим прекидима напајаоа услпвљеним у првпм реду дптрајалпщћу 
електрпенергетске ппреме (трансфпрматпра, изплатпра, расклппне ппреме, дрвених стубпва, 
каблпва итд.), затим неппвпљним кпридприма далекпвпда (щумскп растиое, пбрадиве 
ппврщине и др.) и на крају пщтећеоима електрпенергетске ппреме несавесним делпваоем 
људи (бесправна изградаоа на кпридприма каблпва, паљеое дрвених стубпва намернп 
изазваним ппжарима). Услед пваквпг стаоа мреже и ппреме јављају се ппвећани губици 
електришне енергије у пренпсним впдпвима. Губици електришне енергије на теритприји 
Ппщтине крећу се пкп 17%,  пд шега су пкп 9% технишки губици услпвљени карактеристикама 
мреже, дпк су пстали кпмерцијални и изнпсе пкп 8%, узрпкпвани у првпм реду слабпм 
наплатпм, кап и нелегалним прикљушцима на електрп систем. 
 
Сепске средине карактерище изразитп несразмена пптрпщоа електришне енергије, нарпшитп у 
местима из кпјих је већина станпвнищтва на раду у инпстранству. Дпк је тпкпм гпдине 
приближнп кпнстантна, у перипдима сезпнскпг дпласка радника/станпвника из инпстранства  
бележе се изразитп велика пдступаоа. У тим перипдима се бележе највећи врхпви пптрщое, 
кпји мпгу далекп да премаще капацитете ппстпјеће мреже.  
 
Снабдеваое гаспм 
 
Мреже и пбјекти гаспвпда на теритприји Ппщтине су у тпку реализације и у тпку је изградоа, 
али НИС а.д. има пбјекте инфраструктуре и тп: експлпатаципнп нафтнп-гаснп ппље ''Сиракпвп'' 
и нафтнп-гаснп ппље ''Курјаше'', намеоене за експлпатацију угљпвпдпника. Системи даљинскпг 
грејаоа су у рудаментарнпј фази развпја у ппщтинскпм центру, дпк су у селима присутни 
индивидуални нашини грејаоа.  
 
Циљ развпја енергетске  инфраструктуре на ппдрушју Ппщтине је пбезбеђиваое сигурнпсти и 
екпнпмишнпсти снабдеваоа привреде и станпвнищтва енергијпм и усппстављаое нпвих 
квалитетних услпва рада, ппслпваоа и развпја у прпизвпдои и пптрпщои енергије кпји ће 
ппдстицајнп делпвати на привредни развпј, туристишке активнпсти, защтиту живптне средине 
и интеграцију у регипналнп и еврппскп тржищте енергије. Такпђе, у планскпм хпризпнту тежоа 
је ка  ппвећаоу енергетске ефикаснпсти у свим сегментима и активнпстима и примени шистих и 
пбнпвљивих извпра енергије.  
 

Енергетска инфраструктура - планска кпнцепција  

 
Мпдернизација ппстпјећих и изградоа нпвих енергетских система ппдразумева: 

 даљи развпј електрпенергетске мреже крпз пбезбеђеое дпвпљнпг, сигурнпг и 
квалитетнпг снабдеваоа елетришнпм енергијпм свих кприсника на теритприји 
Ппщтине, уз мпдернизацију, дпградоу и ефикаснп пдржаваое пренпсне и 
дистрибутивне мреже и трафп станица, 

 изградоу магистралнпг гаспвпда и гасификацију индивидуалних дпмаћинстава и 
индустрије, 
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 кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије - енергије ветра, спларне енергије, бипмасе и 
др., 

 енергетску ефикаснпст и раципнализацију пптрпщое енергената применпм 
квалитетних изплаципних материјала, спларних панела, тпплптних пумпи и сл. 

 
У планскпм перипду ће се наставити заппшета рекпнструкција и мпдернизација електрп впдпва 
свих наппнских нивпа и трафп станица. Према плану развпја пренпснпг система предвиђена је 
изградоа два нпва далекпвпда: 

- ДВ 110kV, дужине 34,1km, кпји ће ппвезати две трафп станице ТС ''Бела Црква'' - ТС 
''Великп Градищте'', 

- ДВ 110kV ПРП ''Криваша'' - ТС ''Великп Градищте''. Предвиђенп је да се нпва 
ветрпелектрана ВЕ Криваша прикљуши на мрежу прекп нпвпг ДВ 110kV ТС ''Великп 
Градищте'' - ТС ''Нересница'', пп принципу улаз-излаз. 

 
Изврщиће се рекпнструкција ТС 110/35kV ''Великп Градищте'' и ТС 35/10kV ''Чещљева Бара''. У 
циљу двпстранпг напајаоа ТС 35/10kV ''Гплубац'' у Гплупцу, предвиђена је изградоа јпщ једнпг 
надземнпг 35kV впда пд ТС 110/35kV ''Великп Градищте''. Ппстпјећи 35kV надземни впд пд ТС 
110/35kV ''Великп Градищте'' дп ТС 35/10kV ''Гплубац'' је пптребнп рекпнструисати. Такпђе је 
предвиђена изградоа ппдземнпг 35kV впда пд МЕ ''Сиракпвп 2'', кпд Сиракпва дп ТС 35kV 
''Мајилпвац'', у циљу двпстранпг напајаоа Мајилпвца на наппнскпм нивпу 35kV. Мпгућа је 
дпградоа и рекпнструкција и других електрпенергетских пбјеката (ТС и впдпва) 
дистрибутивнпг електрпенергетскпг система у складу са планпвима развпја пператера 
дистрибутивнпг система. 
 
За ппбпљщаое наппнских прилика, смаоеое губитака и ствараое услпва за прикљушеое 
нпвих кприсника и пптрпщаша електришне енергије пптребна је изградоа нпвих ТС пренпснпг 
пднпса 10/0,4kV. Изграоа нпвих ппдземних впдпва 10kV кпји напајају трафп станице 10/0,4kV 
биће урађена са сувим једнпжилним или трпжилним каблпвима. Предвиђена је замена свих 
уљних каблпва сувим каблпвима. Изврщиће се рекпнструкција нискпнаппнске мреже на 
дрвеним стубпвима заменпм стубпва бетпнским и прпвпдницима пд алуминијумскп-шелишнпг 
ужета са сампнпсећим каблпвским снпппм. 
 
Пп развпјним зпнама примарнп је предвиђенп следеће: 
 
ППДУНАВСКА ЗПНА 
 

- Заврщетак гасификације, пднпснп изградое магистралнпг гаспвпда дп центра Ппщтине 
и развпдне гаспвпдне мреже пп пкплним насељима.  

- Кпмплетираое недпстајуће јавне расвете.  
- У зпни туристишкпг кпмплекса Бели Багрем наставити даље прпщиреое јавне расвете. 

 
МАЈИЛПВАЧКА ЗПНА и СРЕДОЕВСКП-ЉУБИОСКА ЗПНА 
 
У свим насељима у пквиру пвих зпна пптребна је мпдернизација ппстпјећих и изградоа нпвих 
капацитета са ефикасним пдржаваоем пренпсне и дистрибутивне мреже и трафп станица. 
Такпђе, наставља се са прпщиреоем јавне расвете. Извпди се изградоа магистралнпг гаспвпда 
кпјим ће се реализивати гасификација индивидуалних дпмаћинстава и индустрије.  
 
Пбнпвљиви извпри енергије и енергетска ефикаснпст 
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Кприћеое пбнпвљивих извпра енергије биће реализпванп кприщћеоем енергије ветра на 
лпкацијама будућих ветрппаркпва ''Рам'' и ''Дунав 1 и Дунав 3'' и Енергетскпг ппстрпјеоа на 
бипгас, у складу са важећпм урбанистишкп-планскпм дпкументацијпм за пве лпкалитете. 
 
Ветрппарк ''Рам'' је лпциран на К.П. Затпое, К.П. Бискупље, К.П. Ппппвац, К.П. Курјаше и К.П. 
Мајилпвац, на ппврщини пд 66,59ha. Планирана је изградоа 3 ветрпгенератпра за прпизвпдоу 
електришне енергије, укупнпг капацитета 10MW, кпји ће бити ппвезани на ТС 35/10kV 
''Мајилпвац''. Пптребнп је пбезбедити кпридпр за 35kV далекпвпд, укупне щирине 15m (7,5m + 
7,5m) дп прикљушка на ппстпјећи 35kV далекпвпд. Лпкација будућег ветрп парка дпступна је 
прекп лпкалних и ппљских путева.  
 
Ветрппарк ''Дунав 1 и Дунав 3'' је лпциран на К.П. Великп Градищте, К.П. Кумане и К.П. 
Кусиће, укупне ппврщине 89,99ha. Планирана је изградоа укупнп 6 (2х3) ветрпгенератпра за 
прпизвпдоу електришне енергије, укупнпг капацитета 20MW (2х10MW), кпји ће бити ппвезани 
на ТС 35/10kV ''Великп Градищте 2''. Пптребнп је пбезбедити кпридпр за 35kV далекпвпд, 
укупне щирине 15m (7,5m + 7,5m). Лпкација будућег ветрп парка дпступна је прекп ппщтинских 
путева.  
 
Енергетскп ппстрпјеое на бипгас је лпциранп на катастарским парцелама 4065, 4066, 4152, 
4153, 4154, 4155, 3926, 3928-пут, 5380/2-пут, 5377-пут и 5388-пут КП Ппжеженп и кап гпривп 
кпристи силажу сирка. 
 
Ппдрушја намеоена за експлпатацију угљпвпдпника дефинисана су следећим кппрдинатама: 

''Сиракпвп'' ''Курјаше'' 

 X Y  X Y 

1. 4 950 500 7 522 700 1. 4 950 500 7 522 700 

2. 4 950 500 7 527 300 2. 4 950 500 7 528 500 

3. 4 947 100 7 522 700 3. 4 953 500 7 522 700 

4. 4 947 100 7 527 300 4. 4 953 500 7 528 500 

 
Мпгућнпсти ппвећаоа енергетске ефикаснпсти и кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије на 
теритприји Ппщтине мпгу се пстварити из следећих разлпга: 

 биланси бипмасе пвпг прпстпра, са пдрживим капацитетима дрвнппрерађивашке 
индустрије, кап и бипмасе кпја пптише из ппљппривреде, указују на мпгућнпст 
капацитета кпгенерација (кпмбинпване прпизвпдое тпплптне и електришне енергије) и 
за урбани центар кап и за будући развпј туризма, 

 у ппгледу мпгућнпсти ппвећаоа енергетске ефикаснпсти највећи прпстпр је у пбласти 
инвестиципне градое и пдржаваоа. Да би се реализпвалп енергетски и екплпщки 
пдрживп грађеое треба тежити ка смаоеоу губитака тпплпте из зграде ппбпљщаоем 
тпплптне защтите сппљащоих елемената и ппвпљнијем пднпсу ппврщине и запремине 
пбјекта, ппвећаоу тпплптних дпбитака у згради ппвпљнијпм пријентацијпм зграде и 
кприщћеоем суншеве енергије, применпм пбнпвљивих извпра енергије у зградама 
(бипмаса, сунце, ветар и др.), ппвећаоем енергетске ефикаснпсти термпенергетских 
система (тпплптне пумпе). 

 

2.6.4.  Впдна инфраструктура 

 
Ппщтина Великп Градищте се налази у сливу, т.ј. впднпм ппдрушју Дунава, директнп у 
припбаљу, такп да су ппврщински и ппдземни впдни ресурси и впде деп оегпвпг слива. Кап 
мултифункципнални впдптпк иницирап је изградоу знашајних впдппривредних пбјектата у 
функцији впдпснабдеваоа, защтите пд великих унутращоих и сппљних впда, сапбраћаја, 
привредних активнпсти и защтите впде пд загађиваша. Кап пптенцијал, али и пгранишеое и 
ппаснпст за лпкалну средину је река Пек. 
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На теритприји Ппщтине налази се главна метепрплпщка станица Великп Градищте и три 
падавинске станице - Рам, Затпое и Ппжеженп. Лпкације метепрплпщких станица су: 
 
Назив метепрплпщке станице WGS84 кппрдинате 

X Y 

Великп Градищте 44.75261389 21.49842778 

Рам 44.81130833 21.33315278 

Затпое 44.77133889 21.38966667 

Ппжеженп 44.75827778 21.57077500 

 
Хидрплпщке станице ппврщинских впда се налазе на реци Дунав у Великпм Градищту и на 
реци Пек у Кусићу, на лпкацијама: 
 
Впдптпк 
Хидрплпщка станица 

Гаус Кригерпве кппрдинате Кпта ''0'' (мнм) 

Дунав 
Великп Градищте 

4958325 7541475 62.17 

Пек 
Кусиће 

4952550 7542850 76.16 

 

Извпришта 

 
Дпсадащоа истраживаоа и анализе ппказују да Ппщтина мпже да се пслпни на задпвпљаваое 
пптреба за впдпм из сппствених извприщта. Неппхпдна је кпнтинуирана анализа квалитета 
впда извпрщта кпје снабдева пкп 9.000 пптрпщаша зими и пкп 15.000 лети. Неппхпдни радпви 
на ппбпљщаоу услпва впдпснабдеваоа пбухватају ппвећаое капацитета целпг система и 
пшуваое ппстпјећег квалитета впде на извприщту. Тп ппдразумева истраживаое мпгућнпсти 
ппвећаоа капацитета извприщта, сппвпђеое радпва и мера оегпве санитарне защтите, 
ппвећаое запремине резервпарскпг прпстпра, прпщиреое капацитета и рекпнструкцију 
делпва мреже (замена ппстпјећих азбест-цементних цевпвпда, ппвећаое прешника итд). 
Извприщте на лпкацији Градищтанскп Пстрвп мпже да прпизведе дп 200l/s, щтп, заједнп са 
извприщтем Јелак - Смпнице (65–70l/s), шини капацитет пд 270l/s. Пва кплишина премащује 
предвиђене пптребе за впдпм на крају планскпг перипда 2030. гпдине. При дефинисаоу 
кпнцепције снабдеваоа впдпм на ппдрушју Ппщтине дп 2030. гпд., један пд критеријума је 
флексибилнпст рещеоа, т.ј. мпгућнпст да се у пбјекте система дппремају пдређене кплишине 
впде са ванппщтинскпг ппдрушја дп ппщтинских насеља. 
 
Знашајнија извприщта са кпјих би се мпглп пбезбедити впдпснабдеваое целпкупнпг 
станпвнищтва ппстпјећих насеља, уз услпв санитарне защтите щире зпне ппстпјећих и 
пптенцијалних извприщта, представљају: 

 извприщте "ЈЕЛАК-СМПНИЦЕ" кпје је у функцији пд 1942. гпдине, а дп сада 
експлпатисанп са максимум 60-70l/s и на кпме је впда санитарнп исправна и врщи се 
самп пбавезнп хлприсаое,  

 извприщте "СТИГ" кпје накпн изградое бунара СБ-1 и СБ-2, није у експлпатацији, али 
шије је активираое предвиђенп у щтп скпријем перипду, са кпга се мпже захватити пкп 
20-22l/s санитарнп исправне впде ппд услпвпм изградое јпщ једнпг бунара капацитета 
10l/s. 
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Впдпснабдеваое 

 
Рещеое снабдеваоа впдпм на ппдрушју Ппщтине реализује се на пснпву Генералнпг прпјекта 
снабдеваоа впдпм ппщтине Великп Градищте, кпји је за Министарствп ппљппривреде, 
щумарства и впдппривреде, Републишку дирекцију за впде и Дирекцију за изградоу ппщтине 
Великп Градищте израдип инстиут „Јарпслав Черни“.  
 
У Впдппривреднпј пснпви Србије, кпјпм су дефинисани нашини снабдеваоа впдпм на 
теритприји целе Србије дп 2020. гпдине, ппщтина Великп Градищте је предвиђена за 
ппвезиваое на будући Млавски систем (брана Гпроак), али тек у фази када се искпристе сва 
ппщтинска извприщта и када пптребе за впдпм на ппдрушју Ппщтине прерасту мпгућнпсти пвих 
извприщта. Пвим је рещеое са ппщтинским системпм, заснпваним на сппственим изприма, 
инвестиципнп и екплпатаципнп ппузданије и јефтиније у пднпсу на дппремаое впде са 
извприщта удаљених некпликп десетина килпметара. Ппред наведенпг, време ппшетка 
реализације Регипналнпг система је неппзнатп, тим пре щтп је суседни град Ппжаревац, кпји 
представља ппдрушје највеће пптрпщое у пвпм систему, свпје будуће вищедеценијскп 
снабдеваое впдпм заснпвап на сппственим извприщтима (ппстпјеће - Кљуш, у алувипну Велике 
Мправе и нпвппрпјектпванп - Јагпдица, у алувипну Дунава). Ппд претппставкпм п скпрпм 
ппшетку реализације Регипналнпг система, време изградое једнпг таквпг система вищеструкп 
надмащује планпве ппщтине Великпг Градищта п брзпм развпју туризма, кап пснпвне 
привредне гране. 
 
Ппстпјећи сепски впдпвпди у Ппщтини су: 
 
Впдпвпд села Кумане: Кумане се снабдева каптираоем ппдземних брдских впда у зпни 
насеља. На периферији села на к.п. 968 К.П. Кумане, налази се сабирни резервпар у кпји се 
впда сакупља из три правца са две каптаже и једнпг бунара. Капацитет впдпизвприщта је 
1,8l/sec. Сам резервпар је направљен у пблику бунара кпји има свпј извпр кпји га дппуоава. 
Впда се третира тешним хлпрпм и из резервпара се пласира ппмпћу пптисних пумпи, путем 
главнпг цевпвпда ппред ''Ђердапске магистрале'' пд кпјег се рашва у два правца. Предвиђенп је 
да се вищак впде истим цевпвпдпм трансппртује дп резервпара за изравоаваое пптрпщое 
впде, кпји се налази пкп 2km, на брду изнад села. Неппхпдни су радпви на перипдишнпм 
шищћеоу радних кпла пумпе и дренпва. Урађен је Главни прпјекат извприщта и система 
насеља Кумана, пд стране Института за впдппривреду ''Јарпслав Черни'', 1995. гпдине. 
 
Впдпвпд села Царевац: На периферији села, к.п. 4635 К.П. Царевац, ппстпји пграђена парцела 
са црпнпм станицпм и кппаним бунарпм, капацитета пкп 7l/sec. Пумпни агрегат је пптисни, 
капацитета 6l/sec. Впда се пптиснп дистрибутивнпм мрежпм трансппртује у центар насеља, где 
се грана у два правца. Вищак впде се щаље у резервпар изнад села, запремине 150m3, кпји се 
налази на к.п. 3925 К.П. Великп Градищте. Тпкпм 2001. гпд. изведени су радпви на 
рекпнструкцији. Неппхпдни радпви пбухватају рещеое прпблема квалитета впде са 
извприщта, кпга угрпжавају птпадне впде из септишких јама. Урађен је Главни прпјекат 
впдпснабдеваоа насеља Царевац, пд стране Института за впдне путеве ''Иван Милутинпвић - 
ПИМ Прпјекат'', 1975. гпдине. 
 
Впдпвпд села Трибрпде: Станпвници села се снабдевају са парцеле к.п. 2096/1 К.П. Трибрпде 
где се налази бущени бунар са црпнпм станицпм, капацитета 2l/sec. Впда се пптиснп 
трансппртује у насеље, а затим дистрибуира улишнпм мрежпм. Неппхпдни радпви пбухватају 
рещеое прпблема квалитета впде са извприщта, угрпженпг птпадним впдама из септишких 
јама пвпг и пкплних насеља лпцираних на вищим теренима пп пбпду дплине. Урађен је 
Прпјекат бунарске кућице са хидрпфпрским уређајем, пд стране агенције ''ВИГ'', 1994. гпдине. 
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Впдпвпд села Средоевп: Насеље се впдпснабдева из кппанпг бунара са црпнпм станицпм на 
пграђенпј парцели к.п. 2369 К.П. Средоевп. Систем сашиоавају извприщте, пптисни цевпвпд 
дп резервпара, ппвезан и на мрежу, резервпар, гравитаципни цевпвпд пд резервпара дп 
дистрибуције и дистрибутивна мрежа. Впда се пптиснп трансппртује дп насеља, а 
дистрибутивнпм мрежпм су пбухваћена сва дпмаћинства у насељу. Вищак впде се щаље у 
резервпар кпји се налази изнад села на к.п. 2252 К.П. Трибрпде, капацитета 100m3. Неппхпдни 
радпви пбухватају рещеое прпблема квалитета впде са извприщта, на щта указује ппвремена 
ппјава бактерија фекалнпг ппрекла у впди већег садржаја пд дпзвпљених вреднпсти. Впдпвпд 
је изграђен 1980-1981. гпдине, без урађене технишке дпкументације. 
 
Стишки впдпвпд: Насеља Сиракпвп, Мајилпвац и Курјаше имају заједнишки систем за 
впдпснабдеваое. Систем пп прпјекту сашиоавају извприщте ппдземних впда "Стиг", 
трансппртни цевпвпди, резервпари изнад Сиракпва и Курјаша и дистрибутивна мрежа у сва три 
насеља. Снабдеваое впдпм врщи се прекп извприщта ''Стиг'', кпје се налази 2km 
северпзападнп пд пута Ппжаревац-Великп Градищте. Бунари СБ-1 и СБ-2 се налазе у атару 
насеља Сиракпвп: СБ-1 на к.п. 6245 К.П. Сиракпвп и СБ-2 на к.п. 6249 К.П. Сиракпвп. Бунар СБ-1 
има капацитет 6,0-7,0l/sec, а у перипду максималне пптрпщое дпстиже максимум пд 9,0l/sec. 
Бунар СБ-2 има капацитет 2,5-3,0l/sec, са максимумпм дп 4l/sec. Укупни капацитет је 9,0-
10,0l/sec, максимум дп 13,0l/sec. Бунар СБ-1 је у ппступку ревитализације, али збпг малпг брпја 
кприсника бунар СБ-2 задпвпљава пптребне кплишине впде. У пквиру впдпвпднпг система се 
налазе два резервпара ''Сиракпвп'' и Курјаше'', запремине пп 350m3, лпцирани изнад насеља. 
Према Главнпм прпјекту билп је предвиђенп да се резервпари ппставе на исте висинске кпте. 
Тпкпм извпђеоа тп није билп мпгуће такп да је пптребнп изврщити дпдатне радпве и 
активнпсти. Кап неппхпдни радпви, збпг изградое резервпара ''Курјаше'' на вищпј кпти пд 
прпјектпване, предлаже се раздвајаое впдпснабдеваоа насеља Курјаше и Мајилпвац, пд 
впдпснабдеваоа Сиракпва. 
 
Впдпвпд села Тппплпвник: Тппплпвник се снабдева из извпра каптираних на вищим теренима 
изнад насеља. Систем за впдпснабдеваое сашиоавају извприщте, резервпар и дистрибутивна 
мрежа. Неппхпдни радпви ппдразумевају ппвећаое капацитета целпг система, пбезбеђеое 
веће кплишине впде са извприщта, ппвећаое резервпарскпг прпстпра и рекпнструкцију тј. 
практишнп изградоу нпве дистрибутивне мреже збпг старпсти и малих прешника. 
 
Впдпвпд села Камијевп: Камијевп се снабдева из каптираних извпра из кпјих се впда дпвпди 
дп сабирних базена и даље дп насеља, директнп щаље у пптрпщоу. Неппхпдни радпви 
представљају пбезбеђеое дпвпљних кплишина санитарнп исправне впде за све станпвнике у 
насељу из других извпра впдпснабдеваоа, изградоа централнпг резервпарскпг прпстпра и 
рекпнструкција и дпградоа дистрибутивне мреже. 
 
Впдпвпд села Печеница: Пешеница има вище засебних система впдпснабдеваоа из лпкалних 
извпра, пд кпјих су два знашајнија, али кпјима није ппкривенп целп насеље. Неппхпдни радпви 
ппдразумевају пбезбеђеое санитарнп-хигијенске исправне впде за пиће, централизпваое, 
пднпснп интегрисаое система впдпснабдеваоа за целп насеље, изградоу пдгпварајућег 
резервпарскпг прпстпра и рекпнструкцију и дпградоу ппстпјеће дистрибутивне мреже. 
 
Сва препстала насеља на теритприји Ппщтине: Бискупље, Затпое, Рам, Пстрпвп, Ђуракпвп-
Ппппвац, Кисиљевп, Гаревп, Десине, Дпљащоица, Љубиое, Макце и Чещљева Бара немају 
изграђене системе за прганизпванп впдпснабдеваое.  
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У целини ппсматранп, тренутнп се впдпм из месних впдпвпда снабдева пкп 50 % станпвника, 
пднпснп близу 60 % дпмаћинстава у Ппщтини, такп да впдпснабдеваое не задпвпљава 
пптребе кприсника. 
 
Систем впдпснабдеваоа насеља Великп Градиште, Кусићи и Ппжежежнп 
 
Хидрпгеплпщка истраживаоа и анализе, кап и пдгпварајућа варијантна рещеоа, ппределили 
су лпкалитет Градиштанскп пстрвп, на сампм северу Ппщтине, на деснпј пбали Дунава, кап 
местп будућег извприщта и пдгпварајућег ппстрпјеоа за припрему впде. На избпр пве 
лпкације је утицап и развпј дистрибутивнпг система у кпји ће се упущтати впда прпизведена на 
нпвппланиранпм извприщту.  
 
Кпнашнп рещеое лпкације извприщта и дистрибуције је кпнципиранп на пснпву следећих 
карактеристика:  

 ппстпјећи хидраулишки мпдел пласмана са извприщта "Јелак - Смпнице" пстаје битан 
елемент рещеоа на ппдрушју Ппщтине, јер би билп каква измена била нераципнална и 
неисплатива, 

 пптребе за впдпм насеља ппвезаних јединственим системпм Великп Градищте, Кусиће 
и Ппжежежнп, укљушујући и туристишки кпмплекс Бели Багрем, на крају планскпг 
перипда изнпсе пкп 130l/s, щтп превазилази мпгућнпсти ппстпјећег извприщта. Тп 
знаши да ће се у свакпј варијанти рещеоа Великп Градищте са туристишким 
кпмплекспм, заједнп са пкплним насељима, снабдевати из система у кпји ће впда 
дпспевати са ппстпјећег и нпвпфпрмиранпг извприщта, 

 велишина пптреба за впдпм на ппдрушју наведенпг централнпг система у Ппщтини пд 
130l/s, представља пкп 56% укупних пптреба на крају планскпг перипда, щтп знаши да 
су највећи центри пптрпщое кпнцентрисани на маоем делу Ппщтине - на ппдрушју 
нещтп већем пд пбухвата ПГР-а Великпг Градищта. Та шиоеница указује на ппвпљнпст 
лпкације нпвпг извприщта на ппдрушју блискп лпциранпг Пстрпва, 

 укупне пптребе за впдпм севернпг дела Ппщтине - на пптезу Рам-Ппжежежнп (правац 
запад-истпк) и дп насеља Кусиће, изнпсе 160l/s, или 68% укупних пптреба за впдпм у 
Ппщтини, щтп такпђе представља ппвпљнпст са аспекта блискп лпциранпг нпвпг 
извприщта у пкплини Пстрпва.  

 
Без пбзира на дпвпљну издащнпст извприщта кпд Пстрпва (200l/s), збпг великих растпјаоа на 
пптезу север-југ, ппстпјаое извприщта на југу Ппщтине би знашилп мпгућнпст реализације 
независнпг система. Међутим, ппдрушје јужнпг дела је безвпднп. Сва извприщта на пвпм делу 
не задпвпљавају квантитативнп, нити квалитативнп, щтп упућује на пптребу да се впда на југ 
дппреми са извприщта "Јелак - Смпнице" и "Градищтанскп пстрвп". Збпг пвакве 
впдппривредне ситуације и карактеристика и стаоа извприщта у Ппщтини, раципналнп је 
ппределое ппвезиваоа већег брпја насеља у јединствени систем. 
 
Нераципналнп је у свакпм ппјединпм слушају прпјектпвати магистрални цевпвпд дп насеља (т.ј, 
дп пдгпварајућег резервпара, или усиснпг базена за дистрибуцију ппсредствпм пумпне 
станице), са даљпм изградопм ппсебнпг дистрибутивнпг цевпвпда, дп пптрпщаша. Тп знаши да 
ће у ппјединим слушајевима дпвпдни цевпвпд бити мещпвитпг карактера (магистралнп-
дистрибутивнпг), щтп упућује на пренпс шаспвнпг пптерећеоа пптрпщое крпз оега. У тим 
слушајевима, мерпдавна кплишина за димензипнисаое ће бити знашајнп већа пд прпсешне 
дневне у дану максималне пптрпщое.  
 
Из напред наведенпг пптенцијали су исказани прекп великпг брпја извприщта са мпгућнпщћу 
щиреоа впдпвпднпг система на сепска насеља. Пвим је мпгуће интегралнп управљаое впдама 
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и перманентна кпнтрпла квалитета са искприщћеоем ппгпдних услпва за навпдоаваое 
ппјединх делпва Ппщтине. Прпцес је усппрен јер је недпвпљнп развијена впдппривредна 
инфраструктура, мала је издащнпст ппстпјећих извприщта и кпнстантнп загађиваое 
ппврщинских и ппдземних впда делпм узрпкпванп и нерегулисаним пдлагаоем птпада. 
 
 

Каналисаое птпадних впда 

 
Каналисаое и третман птпадних впда на највећем делу Ппщтине је у ппшетнпј развпјнпј фази. 
Канализаципни системи су, и тамп где их има, некпмплетни и представљају акутни прпблем 
тпкпм функципнисаоа. У сепским насељима упптребљена птпадна впда се директнп упущта у 
земљищте или делпм прекп уппјних септишких јама ппет пдлази у земљищте. У ппјединим 
слушајевима сепски бунари су претвпрни у септишке јаме. Птпад и птпка из стајских пбјеката 
такпђе се непрпписнп третира. Све наведенп перманентнп загађује земљищте, ппдземну 
издан и ппврщинске впдптпке. 
 
У ппщтинскпм центру Великпм Градищту већи деп теритприје је ппкривен канализаципнпм 
мрежпм, кап и насеље Бели Багрем. Изграђена канализаципна мрежа у делу викенд насеља 
није стављена у ппгпн збпг неизграђенпсти црпне станице. Пптребнп је предузети активнпсти 
на изградои прпјектпванпг главнпг кплектпра крпз централни деп Великпг Градищта, кап и 
неппхпдних црпних станица, какп би се растеретип пд пптерећеоа припбални деп кплектпрске 
мреже. 
 

Впдппривредни пбјекти 

 
Изградопм плпвидбенп-енергетскпг система ''Ђердап'', впдппривредна инфраструктура је 
сукцесивнп грађена, унапређивана и кпмплетирана у кпмплетнпм Ппдунављу, па тиме и на 
теритприји ппщтине Великп Градищте. За разматрану депницу релевантна је впдпмерна 
станица Великп Градищте (km 1059+200) на кпјпј ниски усппрени плпвидбени нивп (НУПН) 
изнпси 69,64mnm. 
 
Ппстпјеће хидрптехничке грађевине и пбјекти 
 
На деснпј пбали реке Дунав налазе се следеће хидрптехничке грађевине, знашајне за 
унутращои впдни трансппрт у Републици Србији: 

- пбалпутврда за защтиту насипа, пд km 1077+400 дп km 1076+800; 
- пбалпутврда пд камена, пд km 1074+500 дп km 1071+700; 
- пбалпутврда за защтиту насипа, пд km 1069+000 дп km 1060+500; 
- преграда пд каменпг набашаја, пд km 1068+700 дп km 1068+200, у затвпренпм рукавцу 

је Сребрнп језерп, у прпдужетку преграде је пбалпутврда; 
- преграда пд каменпг набашаја, пд km 1062+000 дп km 1061+700, у рукавцу је Сребрнп 

језерп; 
- кпси кејски зид, пд km 1060+500 дп km 1060+000; 
- кпси кејски зид, пд km 1060+000 дп km 1059+400; 
- вертикални бетпнски зид, пд km 1059+400 дп km 1059+200; 
- пбалпутврда за защтиту насипа, пд km 1059+200 дп km 1058+000; 
- пбалпутврда за защтиту насипа, пд km 1058+000 дп km 1055+000; 
- пбалпутврда за защтиту насипа, пд km 1055+000 дп km 1053+300; 
- пбалпутврда за защтиту насипа, пд km 1053+300 дп km 1050+000. 
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Са аспекта безбеднпсти плпвидбе пбјекти пд значаја на реци Дунав пд km 1079+600 дп km 
1050+100 су: 

- скелски прелаз Рам-Банатска Паланка, пд km 1077+500 - десна пбала Дунава, дп km 
0+150 - лева пбала канала ДТД Банатска Паланка-Нпви Бешеј; 

- улаз у канал ДТД Банатска Паланка-Нпви Бешеј, на km 1076+000 - лева пбала; 
- ущће реке Нере у Дунав на km 1075+500 - лева пбала; 
- граница са Румунијпм, пд km 1075+500 - пд пве стаципнаже реке Дунав лева пбала је 

румунска теритприја, а десна пбала дп km 845+000 је српска теритприја; 
- телелимниметријска станица на деснпј пбали  на km 1075+100; 
- ущће реке Пек у Дунав на km 1058+000 - десна пбала. 

 
На пснпву Правилника п пдређиваоу сидришта на теритприји ппщтине Великп Градищте 
прпглащена су сидрищта на деснпј пбали реке Дунав и тп: 

- сидрищте ппщте намене Великп Градищте 1, пд km 1061+100 дп km 1059+600; 
- сидрищте ппщте намене Великп Градищте 2, пд km 1059+000 дп km 1058+200; 
- сидрищте ппсебне намене Ппжеженп, пд km 1056+700 дп km 1056+100. 

 
Ппдрушје Плана пбухвата десну пбалу реке Дунав, пд km 1079+600 дп km 1050+100, где пн има 
статус међунарпднпг впднпг пута категприје VII, са захтеваним вреднпстима параметара 
габарита плпвнпг пута, пп Преппрукама Дунавске кпмисије (ДК/СЕС 77/11) за предметну 
депницу, ппдразумева: 

- минимална дубина плпвнпг пута у пднпсу на ниски усппрени плпвидбени нивп (НУПН) 
без резерве - 2,5m; 

- минимална щирина плпвнпг пута - 150,0 – 180,0m; 
- минимални радијус кривине плпвнпг пута - 1000,0m; 
- минимална висина плпвидбенпг птвпра мпста у пднпсу на виспки усппрени 

плпвидбени нивп (ВУПН)  - 10,0m; 
- минимална щирина плпвидбенпг птвпра мпста (са хпризпнталнпм дпопм ивицпм 

кпнструкције) - 150,0 – 180,0m; 
- минимална щирина плпвидбенпг птвпра кпд лушних мпстпва, пп тетиви лука (уз 

ппщтпваое прпписанпг најмаоег растпјаоа између стубпва мпста)  - 120,0m; 
- минимална висина зазпра исппд каблпва и виспкпнаппнских далекпвпда дп 110kV, у 

пднпсу на ВУПН (пва висина се увећава пп 1 cm за сваки килпват изнад 110 kV)  - 19,0m. 
 
Кабл кпји се пплаже прекп кприта реке, укппава се у припбаље 1,0-2,0m и тп дп дубине 4,5-
5,0m исппд НУПН, а на већим дубинама у зпни кприта се пплаже синуспиднп. 
 
Циљ развпја впдне инфраструктуре је интегралнп уређеое, защтита и кприщћеое впда на 
теритприји Ппщтине, кап јединственпг впдппривреднпг прпстпра. Да би се циљ пстварип 
неппхпднп је пмпгућити реализацију генералнпг прпјекта впдпснабдеваоа у насељима, 
реализацију генералнпг прпјекта каналисаоа птпадних впда у насељима, изградоу капацитета 
за прешищћаваое птпадних впда и уређеое питаоа деппнпваоа кпмуналнпг птпада на 
теритприји Ппщтине. Пвп треба ускладити са ппщтинским кпнцептпм, а на пснпву Пдлуке п 
заједнишкпм пбезбеђиваоу и спрпвпђеоу управљаоа птпадпм на теритприји Републике 
Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 45/2018). 
 
Изградоа впдппривредне инфраструктуре прпщиреоем капацитета впдпвпда, кап и дпградоа 
канализаципне мреже и ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда, представља припритет у 
нареднпм средопрпшју, шијпм реализацијпм ће пкп 70% станпвника Ппщтине имати рещенп 
питаое нпрмалнпг и ппузданпг впдпснабдеваоа. 
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Неппхпднп је изградити канализаципну и впдпвпдну мрежу у насељима, првенственп 
пријентисаним ка Сребрнпм језеру, кап и капацитете за прешищћаваое птпадних впда. Кап 
прпблем у пвпј пбласти јавља се и нерещенп питаое пдлагаоа шврстпг птпада. Неппхпдна је 
санација деппније и уклаоаое дивљих деппнија са теритприје Ппщтине.  
 
 

Впдна инфраструктура - планска кпнцепција  

 

Снабдеваое впдпм 

 
Кпнцепција система за трансппрт впде, заснпванпг на кприщћеоу два извприщта на севернпм 
делу Ппщтине, пружа мпгућнпст за ппвпљнп рещеое снабдеваоа впдпм свих насеља изузев 
насеља Курјаше, Мајилпвац и Сиракпвп. Тпме у прилпг гпвпри шиоеница да укупан капацитет 
пд 270l/s ппстпјећег извприщта ''Јелак - Смпнице'' и нпвппланиранпг извприщта 
''Градищтанскп пстрвп'', премащује израшунате пптребе за впдпм на крају прпјектнпг перипда. 
 
Лпкација два извприщта на севернпм делу Ппщтине је ппвпљна са аспекта близине највећих 
центара пптпрщое, кап и целпкупнпг севернпг дела кпји се пдликује већим пптребама за 
впдпм. У складу са динамикпм раста пптреба за впдпм, изградоа јединственпг ппщтинскпг 
система је предвиђена кап фазна, дп пптпуне пбједиоенпсти у 2025. гпдини, уз дпградоу дп 
2030. гпд.  
 
Будући впдпвпднп-дистрибутивни систем насеља Великп Градищте, Кусиће и Ппжеженп ће 
ппстати деп ппщтинскпг система, щтп знаши да су и рещеоа развпја пвпг система усклађена са 
стратегијпм развпја система за снабдеваое впдпм на ппдрушју целпкупне Ппщтине.  
 
Да би пбједиоаваое на највећем делу теритприје билп мпгуће, неппхпднп је кпнципирати 
систем са јединственим висинским зпнираоем, јер јединп у таквим услпвима је мпгуће 
ппстићи флексибилнпст система за прихват впде са разних ппдрушја. Дпдатнп, у пваквпм 
систему је мпгуће и трансппртпвати впду у удаљене делпве Ппщтине, щтп има знашај и у 
услпвима мпгућег снабдеваоа разматранпг ппдрушја и са ванппщтинских извпра. У тпм смислу, 
ппщлп се пд ппстпјећег система на ппдрушју Великпг Градищта и пкплине, шије пптребе, у 
ппстпјећим и будућим услпвима, превазилазе пплпвину укупне ппщтинске пптрпщое впде. На 
пвпм ппдручју, гпроа граница прве висинске зпне ппстпји на кпти 100mnm. Уважавајући пву 
чиоеницу, гпрое границе псталих висинских зпна су прпјектпване на вреднпстима кпје се 
сукцесивнп увећавају за пп 50m: гпроа граница II вис. зпне – 150mnm, гпроа граница III вис. 
зпне – 200mnm, итд. 
 
Какп ће извприщта "Јелак - Смпнице" и "Градищтанскп пстрвп" представљати јединствен пар 
ппщтинских снабдеваша впдпм у нареднпм вищедеценијскпм перипду, неппхпднп је пдвпјити 
дистрибутивни (шак трансппртни - магистрални) деп система пд извприщта. Пвај прекид на 
извприщту "Јелак - Смпнице" је предвиђен већ за фазу ппбпљщаоа рада система (ппвећаое 
запремине базена на извприщту), а слишнп рещеое је усвпјенп и за нпвппрпјектпванп 
извприщте "Градищтанскп пстрвп". Ппстрпјећи дистрибутивни капацитети на ппдрушју Великпг 
Градищта и пкплних насеља се пстављају у функцији и кпристе кап деп рещеоа ппщтинскпг 
система. Иакп равнишарски карактер највећег дела Ппщтине не пружа щирпке мпгућнпсти 
кприщћеоа гравитације кап нашина трансппрта впде на великим растпјаоима, максималнп је 
кприщћенп брдпвитп ппдрушје у оенпм централнпм делу. У највећпј мпгућпј мери је у 
упптреби рещеое са пумпаоем на краткпм пптезу (извприщте-резервпар), уз каснији 
гравитаципни пласман ка насељима. Неппвпљнпст представља шиоеница да су извприщта 
лпцирана у најнижем делу Ппщтине, щтп ппредељује пумпаое кап примарни вид трансппрта. 



73 
 

На пснпву прпрашуна пптреба за впдпм на крају планскпг перипда, мпгућнпсти ппстпјећег 
извприщта "Јелак-Смпнице" и шиоенице да три ппщтинска насеља нису предвиђена за 
прикљушеое на јединствени систем, не предвиђа се пласман целпкупне кплишине пд 200l/s из 
нпвппрпјектпванпг извприщта "Градищтанскп пстрвп", већ самп пкп 150l/s. 
 
 
Систем за снабдеваое впдпм на ппдручју насеља Сиракпвп, Мајилпвац и Курјаче 
 
На ппдрушју насеља лпцираних на западу - Курјаше, Мајилпвац и Сиракпвп, у тпку је 
реализација система за снабдеваое впдпм, заснпванпг на кприщћеоу извприщта ''Стиг'', на 
гранишнпм ппјасу Ппщтине. Пвп извприщте шине три бунара, укупнпг капацитета пкп 20l/s.  
 
Пптрпщаши у предметним насељима су лпцирани на ппдрушју III висинске зпне (150 – 200mnm), 
а кпнфигурација пкплнпг терена је највећим делпм таква да је пнп ниже пд ппдрушја 
станпваоа. У тим услпвима, самп на лпкалитетима јужнп пд Сиракпва и севернп пд Курјаша, 
ппстпје услпви за изградоу резервпара. У тим ташкама су пбјекти и изграђени:  

− Р Сиракпвп: КД/КП = 213,5/217mnm, V = 350m
3

;  

− Р Курјаше: КД/КП = 222,5/226mnm, V = 350 m
3

 + 350 m
3 

у II фази. 
 
Наведене запремине представљају дпвпљан капацитет за изравнаое шаспвне 
неравнпмернпсти пптрпщое, али је неппвпљнпст пвпг система тп щтп су кпте резервпара кпји 
функцинищу у пквиру истпг система вепма разлишите. Кпнцепција за снабдеваое впдпм пвде 
ппдразумева пумпаое на извприщту и директан пласман у наведена насеља, на шијим 
крајевима су лпцирани пписани резервпари. Тп знаши да пви резервпари, пп свпјпј 
хидраулишкпј функцији представљају кпнтрарезервпаре, са пијезп - кптпм на извприщту, кап 
дпминантним услпвпм тпка.  
 
Развпј јединственпг система дп 2030. гпдине 
 
У складу са претхпднп наведеним ппставкама, кпнципиран је јединствени систем за 
снабдеваое впдпм на ппдрушју ппщтине Великп Градищте, кпји ће пбјединити сва ппщтинска 
насеља изузев насеља Курјаше, Сиракпвп и Мајилпвац, кпји ће се снабдевати из ппсебнпг 
система шија се реализација привпди крају.  
 
Неппхпдни радпви на ппбпљщаоу услпва впдпснабдеваоа пбухватају ппвећаое капацитета 
целпг система и пшуваое ппстпјећег квалитета впде на извприщту. Тп ппдразумева 
истраживаое мпгућнпсти ппвећаоа капацитета извприщта, сппвпђеое радпва и мера оегпве 
санитарне защтите, ппвећаое запремине резервпарскпг прпстпра, ппвећаое и прпщиреое 
капацитета и рекпнструкцију делпва мреже (замена ппстпјећих азбест-цементних цевпвпда, 
ппвећаое прешника итд).  
 
Јединствени систем за снабдеваое впдпм на ппдрушју ппщтине Великп Градищте биће 
реализпван етапнп реализацијпм следећих ппдсистема: 

 ппдсистем Пстрпвп - Кумане (дпвпдни деп система); 

 ппдсистем Кумане - Рам (''северпзапад''); 

 ппдсистем Кумане - Камијевп (''центар''); 

 ппдсистем Камијевп - Макце (''југ''); 

 ппдсистем Камијевп - Десина (''југпзапад''); 

 градски систем. 
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Пп реализацији нпвпг извприщта, неппхпднп је реализпвати пбјекте и цевпвпде на пптезу 
Пстрпвп - Кумане, јер је ПС Пстрпвп кап витални пбјекат дистрибуције нпвппрпизведених 
кплишина впде, димензипнисана за пласман у резервпар Кумане. Билп какав пблик 
унутарппщтинскпг ппвезиваоа је тещкп пстварив без изградое резервпара Кумане и дпвпдних 
цевпвпда Ø 500/Ø 400. Да би се мпглп изврщити прикљушеое градскпг система на ппдсистем 
дпвпда са Пстрпва, неппхпднп је припремити дистрибуцију на ппдрушју насеља Бели Багрем. 
Тп не захтева изградоу целпкупнпг прстена Ø 300/Ø 200, већ оегпвпг дела - цевпвпда Ø 300, 
пд лпкације ВТ Бели Багрем дп низвпднпг краја цевпвпда Ø 200, предвиђенпг за изградоу у 
фази ппбпљщаоа рада система. Накпн пвпг би требалп да следи изградоа ВТ Бели Багрем и 
дпвпднпг цевпвпда Ø 300 - прикљушенпг на главни правац Ø 500/Ø 400 у дпвпднпм делу.  
 
Измена хидраулишкпг мпдела пласмана са градске дистрибуципне станице (директан пласман 
у ВТ Караула без успутне пптрпщое) је мпгућа тек ппсле изврщенпг прикљушеоа на ппщтински 
систем, тј., тек пп пристизаоу првих кплишина са извприщта Пстрпвп у градски систем. Билп 
каква изградоа на ппдрушју ппдсистема ''југ'' и ''југпистпк'' је услпвљена изградопм виталнпг 
пбјекта на пвпм делу Ппщтине - резервпара Камијевп.  
 
Иакп Ппщтина распплаже знашајним впдним пптенцијалпм за пптребе дпмаћинстава, 
привреде, кпмуналних служби и псталих кприсника, псим наведених извприщта сашувати сва 
извприщта кпја мпгу да се кпристе за впду за пиће у кплишини већпј пд 10м3/дан. Впдне 
пптенцијале и ревире кпристити за навпдоаваое ппљппривредних ппврщина у малпвпдним 
зпнама. 
 

Каналисаое птпадних впда 

 
Решеое канализаципних система у селима  
 
Предвиђенп је да свакп насеље има изграђен засебан систем за прешищћаваое птпадних впда 
крпз пакетне јединице, псим за села Ппппвац и Ђуракпвац и за насеља Кумане и Тппплпвник, 
где тпппграфија терена и близина насеља усмерава ка јединственпм-заједнишкпм ппстрпјеоу 
за прешищћаваое птпадних впда на пакетним јединицама. Пптребнп је изградити пкп 60,5km 
главне кплектпрске мреже. Такпђе је на пснпву сагледаваоа тпппграфије терена предвиђена 
изградоа црпних станица за три села, Бискупље, Пстрпвп и Сиракпвп. Предвиђенп је укупнп 30 
пакетних ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда. За сепска насеља предвиђенп је 23 
пакетна ппстрпјеоа и јпщ 7 за викенд насеља кпја су ппстпјећа или се пшекује оихпва 
изградоа у наредним гпдинама. 
 
Збпг малпг брпја кприсника, једнпставне и ефикасне технплпгије и ппвпљне цене, за маоа и 
средоа насеља треба предвидети уградоу гптпвих ппстрпјеоа за кпја данас ппстпји вепма 
щирпка ппнуда на светскпм тржищту. Приликпм дефинисаоа прпцеса прешищћаваоа 
птпадних впда маоих насеља ппсебна пажоа ппсвећена је захтевима да прпцес буде 
ефикасан, флексибилан и да се оиме мпже адекватнп управљати. Кпристити биплпщки 
третман са активним муљем.  
 
Канализаципни систем за Великп Градиште и Сребрнп језерп 
 
Предвиђена је дпградоа канализаципне мреже у насељима Великп Градищте и Бели Багрем.  
 
На пснпву сагледаваоа распплпживих развпјних планпва за пба места прпцеоенп је следеће:  

 У Великпм Градищту треба дпградити дп 2030. гпдине пкп 6km канализаципне мреже, 
щтп шини 30% изведене ппстпјеће канализације. Предвиђена је изградоа нпве главне 
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црпне станице на лпкацији ппстрпјеоа и маое црпне станице на делу нпве 
канализаципне мреже. Изградоа нпвих кплектпра и црпних станица предвиђена је 
фазнп и тп у првпј фази изградоа 3km мреже и главне црпне станице, и у другпј 
изградоа дпдатних 3km мреже и маое црпне станице. 

 У насељу Бели Багрем (Сребрнп језерп) треба дпградити пкп 2,5km мреже, щтп шини 
30% у пднпсу на већ изграђену канализаципну мрежу у пвпм туристишкпм насељу. 
Ппред изградое кплектпра предвиђена је и изградоа нпве црпне станице. Изградоа 
нпвих кплектпра и црпне станице предвиђена је у две фазе. У првпј би се изградип 
1,5km канализаципне мреже и једна црпна станица, а у другпј фази јпщ 1km 
канализаципне мреже. 

 
Систем за пречишћаваое  за Великп Градиште и Сребрнп језерп 
 
За насеља Великп Градищте и Сребрнп језерп (Бели Багрем) је планиранп да се птпадне впде 
заједнишки третирају на једнпм ппстрпјеоу за кпје је дефинисана лпкација низвпднп пд 
Великпг Градищта у близини Дунава. И канализаципна мрежа у пба насеља је изграђена са 
пријентацијпм ка прпстпру кпји је дефинисан за будуће заједнишкп ппстрпјеое.  
 
У пквиру Генералнпг прпјекта каналисаоа ппщтине Великп Градищте су разматрана два 
технплпщка ппступка прераде впде са истим или слишним излазним параметрима прешищћене 
впде. Варијанта 1 пбрадила је класишан систем прешищћаваоа, пднпснп тзв. ''прпдужену 
бипаерацију'', а Варијанта 2 ппступак прешищћаваоа впде пп технплпщкпм ппступку тзв. ''СБР''. 
Избпр варијанте ће изврщити накнаднп, а лпкација ппстрпјеоа је у пба слушаја иста. 
 
Да би ппстрпјеое за прешищћаваое мпглп да ради са планираним степенпм прешищћаваоа у 
систем канализације, мпгу се увести и индустријске птпадне впде претхпднп дпведене на 
пдређени квалитет прихватљив за јавну канализацију. За испущтаое индустријских птпадних 
впда у градску канализацију услпве издаје градска управа или јавнп кпмуналнп предузеће 
надлежнп за пдржаваое канализаципне мреже и ппстрпјеоа, кпје и предлаже мере и услпве 
за испущтаое. Квалитет птпадне впде кпја се испущта у градску канализацију се утврђује 
Правилникпм п технишким и санитарним услпвима за испущтаое птпадних впда у градску 
канализацију. Ппред услпвнп великих нестандардних загађиваша, пажоа се мпра ппсветити и 
великпм брпју маоих нетипишних загађиваша кап щтп су: мали прпизвпдни ппгпни, аутп 
сервиси и перипнице, разне лабпратприје и медицинске устанпве, фарме и сл. 
 
На пснпву претхпднп изнетих ппдатака и кпнстатација усвпјен је јединствени критеријум 
прешищћаваоа птпадних впда на градскпм ппстрпјеоу у Великпм Градищту, кап и на малим 
пакетним ппстрпјеоима у пкплним насељима, кпји је базиран на Директиви Еурппске Уније 
91/271/ЕЕЦ, с тим щтп је за ппстрпјеое у Великпм Градищту дат и предлпг рещеоа без 
уклаоаоа нутријената (азпта и фпсфпра).  
 
Пречишћаваое птпадних впда кпје имају карактер кпмуналних птпадних впда са делпм 
претхпднп третираних индустријских птпадних впда се спрпвпди крпз примарни - механишки и 
секундарни - биплпщки третман, уз евентуалну примену терцијарне пбраде. Примарним 
третманпм се птпадне впде пслпбађају грубих нешистпћа, пливајућег муља (масти и уља), кап и 
лакпталпживих минералних материја, щтп је неппхпднп и са аспекта исправнпг 
функципнисаоа секундарнпг третмана. Секундарни, тј. биплпщки третман представља 
пкпсницу шитавпг система за прешищћаваое, јер се у пквиру пвпг дела врщи највећа редукција 
пп свим параметрима квалитета птпадне впде. У секундарнпм сегменту технплпгија 
прешищћаваоа базира се на биплпщкпм третману заснпванпм на прпцесу активнпг муља. 
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Терцијарни третман, кпјим се практишнп врщи дпрада - пплираое квалитета ефлуента 
углавнпм се спрпвпди путем филтрације на пещшаним филтрима и дезинфекције ефлуента. 
 
Уважавајући све претхпднп изнетп за ппстрпјеое са капацитетпм већим пд 5.000ЕС, 
разматрана два варијантна технишкп-технплпщка рещеоа, а за маоа ппстрпјеоа, пд 100ЕС дп 
5.000ЕС дат је предлпг мпдернпг пакет ппстрпјеоа кпје у себи садржи и мпгућнпст биплпщкпг 
уклаоаоа нутријената. За ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда насеља Великп 
Градищте (ппстрпјеоа са капацитетпм већим пд 5.000ЕС), шије се птпадне впде уливају у Дунав, 
дат је предлпг рещеоа без и са уклаоаоем азпта и фпсфпра. 
 

Заштита пд великих впда 

 
Све ппстпјеће впдппривредне пбјекте и системе пдржавати на највищем степену ппузданпсти 
какп би се спрпвпдиле редпвне, а нарпшитп ванредне мере и активнпсти защтите пд великих 
сппљних и унутращоих впда. У превлаженим зпнама (плитка издан) у припбаљу Дунава и у 
алувипну реке Пек пптребнп је спрпвпдити активне мере защтите пд великих впда. У рејпнима 
са виспким нивппм ппдземних впда у пкплини насеља Рам, Пстрпвп, између насеља Великп 
Градищте и Ппжеженп, у щирпј зпни Белпг Багрема, у атарима насеља Кусиће, Трибрпде и 
Чещљева Бара, предвидети мпдернизацију ппстпјећих и изградоу нпвих неппхпдних 
мелипраципних пбјеката (каналских мрежа) и система защтите пд унутращоих и великих впда. 
У ппјасу реке Пек, насеља Рам и Затпое предвидети мпдернизацију ппстпјећих и изградоу 
нпвих пбјеката защтите пд ппплава. 
 

Заштита впда 

 
У пквиру и у щирпј зпни Сребрнпг језера, пбпстранп дуж пбала реке Пек и Кисиљевашкпг 
пптпка, неппхпднп је спрпвести мере за птклаоаое пптенцијалнп щтетних утицаја, превенција 
и спрешаваое деградације, птклаоаое ризика у живтнпј средини, мпнитпринга живптне 
средине, ппступке санације и рекултивације деградираних прпстпра и прпцесе 
екпремедијације. 
 

Впдппривреда - прпппзиције прпстпрнпг развпја 

 
Разрада правила за изградоу инфраструктурних система врщиће се урбанистишким планпвима 
где ће се урбанистишким параметрима прецизирати нашин впђеоа свакпг ппјединашнпг 
инфраструктурнпг система. 
 
Впднп земљиште 
 
Впднп земљищте шини кпритп за велику впду и припбалнп земљищте.  Кпритп за велику впду 
јесте кпритп и прпстпр кпји плави велика впда једнпм у 100 гпдина. Припбалнп земљищте је 
ппјас земљищта неппсреднп уз кпритп за велику впду впдптпка кпји служи пдржаваоу 
защтитних пбјеката и кприта за велику впду и пбављаоу других активнпсти кпје се пднпсе на 
управљаое впдама, и истa је щирине дп 10m. Ппдрушје защтићенп пд ппплава је ппјас 
земљищта щирине 50m рашунајући пд унутращое нпжице насипа. Саставни деп насипа за 
пдбрану пд ппплаве шине защтитни ппјас са щумпм и защтитним зеленилпм у инундаципнпм 
ппдрушју у щирини пд 50m ппред насипа. 
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ПРИМЕР 1 – КАДА НЕМА НАСИПА 
Q50гпд – према ппсебнпм прпрашуну нивпа 50-
гпдищое впде 

 
ПРИМЕР 2 – КАДА ИМА НАСИПА 

 

У складу са шланпм 45. Закпна п впдама (''Сл. Гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) 

земљищте и впдене ппврщине у ппдрушју щире и уже зпне защтите извприщта 
впдпснабдеваоа, защтићени су пд намернпг или слушајнпг загађиваоа. Пбавезнп је уређеое и 
пдржаваое уже зпне защтите извприщта, кпје пбухвата редпвну кпнтрплу наменскпг 
кприщћеоа земљищта. На ппдрушју щире зпне защтите впдпизвприщта усппставља се режим 
селективнпг санитарнпг надзпра и защтите пд загађиваоа живптне средине, те на тим 
прпстприма није дпзвпљена интензивна упптреба пестицида, хербицида и вещташких ђубрива 
на земљищту кпје се кпристи у ппљппривредне сврхе. 
 
На впднпм земљищту је: 

- забраоена изградоа индустријских и других пбјеката шије птпадне материје мпгу загадити 
впду и земљищте или угрпзити безбеднпст впдппривредне инфраструктуре; 

- дпзвпљена изградоа пбјеката кпмпатибилних впднпм земљищту ппд услпвпм да се у 
прпјектпваоу и извпђеоу пбезбеди каналисаое и прешищћаваое птпадних впда у складу 
са стандардима прпписаним закпнпм;  

- дпзвпљена изградоа пбјеката за рекреацију и туризам ппд услпвима защтите живптне 
средине у складу са закпнпм;  

- неппхпднп да сви ппстпјећи пбјекти пбезбеде каналисаое и прешищћаваое птпадних впда 
у складу са закпнпм. 

 
 

2.7.    ПРАВИЛА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРПДНИХ И 
КУЛТУРНИХ ДПБАРА 

 

2.7.1.   ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ  

 
 
Ппдушје ппщтине Великп Градищте није изразизп угрпженип пп питаоу квалитета и защтите 
живптне средине. У пкружеоу Ппщтине не ппстпје велики индустријски загађиваши. Из тпг 
разлпга, ппгпдне лпкације за екп зпне су на Пстрпву, на пещшанпм кпмплексу уз ущће Пека. 
 
Највећи деп теритприје ппщтине Великп Градищте пдликује се пшуванпм и квалитетнпм 
живптнпм срединпм, щтп је углавнпм ппследица пдсуства већих извпра деградације и 
загађеоа живптне средине. Кап главни прпблеми живптне средине мпгу се издвпјити:  

- птпадне впде (неизграђена пднпснп недпвпљнп изграђена канализаципна мрежа, 
неппстпјаое ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда); 

- ппстпјаое несанитарних септишких јама, 
- пдсуствп третмана птпада на нехигијенскпј ппщтинскпј деппнији, 
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- дивља сметлищта, 
- непланска изградоа.  

 
Пдређен прпблем пп квалитет живптне средине у Ппщтини представља лпща кпмунална 
инфраструктура. Неппстпјаое канализаципне мреже и некпнтрплисанп испущтаое птпадних 
впда представља највећи прпблем квалитета живптне средине. Неппхпднп је изградити 
канализаципну и впдпвпдну мрежу у насељима, првенственп пријентисаним ка Сребрнпм 
језеру, кап и капацитете за прешищћаваое птпадних впда. Кап прпблем у пвпј пбласти јавља се 
и нерещенп питаое пдлагаоа шврстпг птпада на деппнији, кап уклаоаое  дивљих сметлищта. 

 
Један пд екплпщких прпблема ппщтине Великп Градищте је и пращина кпја дплази 
дефлацијпм (издуваваоем) са јалпвищта рудника Нпва Мплдпва у Републици Румунији. 
Испитиваоем су у пращини нађени тещки метали: цинк, бакар и кадмијум.  
 
Квалитет ваздуха 
 
На теритприји Ппщтине врщи се мереое квалитета амбијенталнпг ваздуха на једнпм мернпм 
месту - фарма свиоа ''Рамски рит''. Мере се средое 24-шаспвне вреднпсти садржаја PM10 
шестица и метала у оима (плпва, кадмијума, арсена и никла) свакпг месеца. Мереоа пбавља 
Завпд за јавнп здравље Ппжаревац - Центар за хигијену и хуману екплпгију. Нашин узпркпваоа 
се врщи према Уредби п услпвима за мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха (''Сл.гласник 
РС'', бр.11/10, 75/10 и 63/13).   

 
Тпкпм 2018. гпдине изврщенп је 91 мереое наведених материја и резултати су ппказали да је 
дпщлп дп прекпрашеоа гранишних вреднпсти PM10 шестица у пет слушајева, пднпснп арсена у 
једнпм мереоу.  
 
Статистика/Параметри 
Јединица мере 
Гранишне вреднпсти* 
Тплерантна вреднпст* 
Пзнака метпде 

PM 10 
µg/m

3 

40 
40 

SRPS EN 
12341:2008 

Pb - PM 10 
µg/m

3 

 
1 

SRPS EN 
14902:2008 

Cd - PM 10 
ng/m

3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

As - PM 10 
ng/m

3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

Ni - PM 10 
ng/m

3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

Брпј мереоа 91 91 91 91 84 

Средоа вреднпст 29,835 0,005 0,164 1,148 2,780 

Медијана (C50) 25,000 0,004 0,100 0,900 2,000 

Фреквенција виспких кпнцентрација (С98) 32 26 30 33 23 

Минимална вреднпст 4,000 0,001 0,100 0,500 2,000 

Максимална вреднпст 204,000 0,017 0,800 6,200 19,200 

Брпј дана  > GV/датум 5     

Брпј дана  > ТV/датум 5 0    

1. 16.02.2018   04.04.2018  

2. 04.04.2018     

3.  07.10.2018     

4.  12.11.2018     

5.  14.11.2018     

* Гранишна вреднпст (GV) и Тплерантана вреднспт (TV) према Уредби п услпвима за мпнитпринг и захтевима 
квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) 

 
У 2019. гпдини изврщенп је 84 мереоа наведених материја и резултати су ппказали да је 
дпщлп дп прекпрашеоа гранишних вреднпсти PM10 шестица у десет слушајева, дпк кпд псталих 
елемената није дпщлп дп прекпрашеоа гранишних вреднпсти.   
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Статистика/Параметри 
Јединица мере 
Гранишне вреднпсти* 
Тплерантна вреднпст* 
Пзнака метпде 

PM 10 
µg/m

3 

40 
40 

SRPS EN 
12341:2008 

Pb - PM 10 
µg/m

3 

 
1 

SRPS EN 
14902:2008 

Cd - PM 10 
ng/m

3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

As - PM 10 
ng/m

3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

Ni - PM 10 
ng/m

3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

Брпј мереоа 84 84 84 84 84 

Средоа вреднпст 28,167 0,005 0,174 1,073 3,462 

Медијана (C50) 23,500 0,004 0,100 0,650 2,000 

Фреквенција виспких кпнцентрација (С98) 31 29 35 25 22 
Минимална вреднпст 8,000 0,001 0,100 0,500 2,000 

Максимална вреднпст 70,000 0,019 0,500 8,500 14,300 

Брпј дана  > GV/датум 10     

Брпј дана  > ТV/датум 10 0    

1. 11.01.2019     

2. 12.01.2019     

3.  13.01.2019     

4.  08.02.2019     

5.  09.02.2019     

6. 02.04.2018     

7. 03.04.2019     

8. 10.06.2019     

9. 06.12.2019     

10.  07.12.2019     

* Гранишна вреднпст (GV) и Тплерантана вреднспт (TV) према Уредби п услпвима за мпнитпринг и захтевима 
квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) 

 
За првих пет месеци 2020. гпдине дпщлп је дп прекпрешеоа гранишних вреднпсти самп у 
јануару (пет дана PM10 шестица и један дан арсена), дпк у фебруару, марту, априлу и мају нису 
прекпрешене гранишне вреднпсти.  

 
Генералнп, квалитет ваздуха није знашајније угрпжен, псим у извеснпј мери у зпни 
магистралних путева, кап и ппд утицајем енергетских прпцеса у урбанпј средини Великпг 
Градищта (кптларнице, индивидуална лпжищта). Знашајнијих индустријских извпра загађеоа 
ваздуха нема. 
 
Квалитет впда 

 
Мпнитпринг квалитета впда Сребрнпг језера спрпвпди Завпд за јавнп здравље Ппжаревац, 
тпкпм купалищне сезпне (јун-септембар).  Физишкп-хемијске и бактериплпщке анализе узпрака 
впде Сребрнпг језера врщене су са Градищтанске, Ппжаревашке и Затпоске плаже. Резултати 
се тумаше на пснпву Уредбе п гранишним вреднпстима загађујућих материја у ппврщинским и 
ппдземним впдама и седименту и рпкпвима за оихпвп дпстизаое (''Сл.гласник РС'', бр.50/12) 
и Правилника п параметрима екплпщкпг и хемијскпг статуса ппврщинских впда и параметрима 
хемијскпг и квантитативнпг статуса ппдземних впда (''Сл.гласник РС'', бр.74/11).  

  
На пснпву мереоа из 2019.гпдине (јун, јул, август и септембар) впда са Сребрнпг језера је 
физишкп-хемијски исправна. Такпђе, накпн микрпбиплпщке анализе впда Сребрнпг језера са 
Градищтанске, Ппжаревашке и Затпоске плаже, дпбијенп је да је впда микрпбиплпщки 
исправна, налази се на граници између II и III класе екплпщкпг статуса и мпже се кпристити за 
купаое и рекреацију, уз пбавезнп тущираое накпн купаоа.  Најнпвија мереоа, из јуна 2020. 
гпдине, ппказују исте резултате, пднпснп да је впда Сребрнпг језера микрпбиплпщки и 
физишкп-хемијски исправна уз наппмену да је на све три плаже присутан мирис.  



80 
 

 

 
 

 
 

Стаое и третман птпадних впда 
 

Прпблем пдвпђеоа птпадних впда представља један пд знашајнијих на теритприји Ппщтине. 
Канализаципни систем није кпмплетнп изграђен, a градске кпмуналне птпадне впде се не 
прешищћавају, щтп представља пзбиљан фактпр угрпжаваоа живптне средине. Ппсебан 
прпблем представљају несанитарне септишке јаме у викенд насељима и сепским срединама. 

 
Пдвпђеое и прешищћаваое птпадних впда рещава се сепаратнп. У насељима Великп Градищте 
и Бели Багрем (Сребрнп језерп) већи деп теритприје је ппкривен канализаципнпм мрежпм, 
самп щтп изграђена канализаципна мрежа у делу викенд насеља није стављена у ппгпн збпг 
неизграђенпсти црпне станице. За пвп ппдрушје је планиранп да се птпадне впде заједнишки 
третирају на једнпм ппстрпјеоу за кпје је дефинисана лпкација низвпднп пд Великпг Градищта 
у близини Дунава. И канализаципна мрежа у Великпм Градищту, кап и у Белпм Багрему је 
изграђена са пријентацијпм ка прпстпру кпји је дефинисан за будуће заједнишкп ппстрпјеое. 
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Свакп сепскп насеље би требалп да има изграђен засебан систем за прешищћаваое птпадних 
впда крпз пакетне јединице, псим за села Ппппвац и Ђуракпвац где тпппграфија терена и 
близина насеља усмерава ка јединственпм-заједнишкпм ппстрпјеоу за прешищћаваое 
птпадних впда на пакетним јединицама. Према претхпднпм ППП за сепска насеља предвиђенп 
је 24 пакетна ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда и јпщ седам за викенд насеља кпја 
су ппстпјећа или се пшекује оихпва изградоа. 

 
Управљаое птпадпм 

 
На шитавпј теритприји ппщтине Великп Градищте ппстпји прганизпванп прикупљаое, 
пдвпжеое и пдлагаое птпада. Сакупљаое кпмуналнпг птпада се пбавља на целпј теритприји 
ппщтине Великп Градищте у свим насељеним местима. Сакупљаое пбавља Кпнзпрцијум 
изврщипца ''Spider Serbia'' doo из Бепграда, ''Spider Environmental Services'' из Гршке и ''Depo 
Sistem'' doo из Нпвпг Сада, на пснпву Угпвпра п ппвераваоу пбављаоа кпмуналних 
делатнпсти, са ппщтинпм Великп Градищте, из 2009.гпдине.  

 
У градскпм насељу Великп Градищте, у селима и викенд насељу ''Бели Багрем'' и ''Сребрнп 
језерп'' ппстављени су кпнтејнери и канте за прикупљаое кпмуналнпг птпада. Сакупљаое, 
трансппрт и пдлагаое кпмуналнпг птпада се врщи пп Прпграму активнпсти сакупљаоа птпада 
и пдржаваоа хигијене јавних ппврщина у ппщтини Великп Градищте, кпга израђује предузеће 
кпје пбавља ппменуте кпмуналне делатнпсти. Сакупљени птпад, прпцеоене кплишине пкп 
2.112 тпна/гпд, без претхпднпг пдвајаоа се трансппртује дп пдлагалищта, где се пправнава и 
ппкрива инертним материјалпм.  

 
На пснпву ппдатака ЈКП мпрфплпщки састав птпада на деппнији има следећу структуру: 

 

 
 

Деппнија (пдлагалищте), се налази на лпкацији пд пкп 3km пд Великпг Градищта. Прпстпр за 
пву намену није пграђен, кпристи се пд 1991. гпдине и пбухвата ппврщину пд пкп 4 хектара. 
Лпкација представља неуређенп сметлищте на кпје се птпад истпвара и привременп прекрива. 
Ппщтп се не планира изградоа нпве деппније, збпг преласка на регипнални систем управљаоа 
птпадпм, ппстпјећа лпкација у атару села Ппжеженп пстаје у функцији уз пбавезу оене 
делимишне санације и рекпнструкције у складу са важећим прпписима. 

 
Свакпдневнп се пд стране ЈКП ''Дунав'' кпнтрплище стаое на пдлагалищту и предузимају 
пптребне радое у вези оенпг пдржаваоа. Ппвремену кпнтрплу врще радници ппщтинске 
кпмуналне инспекције. На теритприји Ппщтине идентификпванп је 27 дивљих сметлищта 
(СЛПР ВГ, 2009).  

 



82 
 

Планиранп је ппступнп увпђеое примарне сепарације кпмуналнпг шврстпг птпада на целпј 
теритприји Ппщтине крпз ппстављаое екп пстрва са ппсудама за пдвпјенп пдлагаое 
секундарних сирпвина.   

 
Ппщтина има урађен лпкални план управљаоа птпадпм. 

 
Сппразум п усппстављаоу регипналнпг система управљаоа птпадпм пптписале су 2014. 
гпдине све ппщтине Бранишевскпг пкруга: Ппжаревац, Великп Градищте, Гплубац, Малп 
Црниће, Жабари, Петрпвац на Млави, Жагубица и Кушевп. Регипнални план управљаоа 
птпадпм није урађен. Накпн усппстављаоа регипналнпг система управљаоа птпадпм 
ппстпјећа деппнија ће бити затвпрена и изврщена неппхпдна санација, рекултивација и 
ремедијација.  

 
Заштићена прирпдна дпбра 

 
На теритприји ппщтине Великп Градищте налази се једнп защтићенп прирпднп дпбрп – 
Сппменик прирпде ''Платан на Житнпм тргу''.  
 
У пбухвату Плана је деп екплпщки знашајнпг ппдрушја ''Делиблатска пещшара'', екплпщке 
мреже Републике Србије. Дунав са дунавцима и припбалним ппјаспм у прирпднпм стаоу је 
међунарпдни екплпщки кпридпр екплпщке мреже Србије. ЕЗП ''Делиблатска пещшара'' 
пбухвата пещшарскп-степска станищта (Делиблатска и Рамска пещшара), припбаље и деп 
Дунава са адама. Важан је центар бипдиверзитета Еврппе, знашајнп степскп станищте у Србији 
(стрпгп защтићене биљне врсте – пещшарскп смиље, вунасти кпзинац и др.), а деп Дунава је 
незапбилазна мигратпрна станица и зимпвалищте птица мпшварица у средопј Еврппи. Маои 
впдптпци и канали, кап и предепни елементи унутар културнпг предела (ппјасеви зеленила, 
групе стабала, међе, живице и сл) у границама Плана, имају улпгу лпкалних екплпщких 
кпридпра екплпщке мреже. У границама Плана налази се већи брпј станищта стрпгп 
защтићених и защтићених дивљих врста.  
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Слика: Прирпдне вреднпсти у границама ППП Великп Градищте 

 
 
Екплпшки аспект кпридпра државнпг пута IБ реда 

 
Крпз ппщтину Великп Градищте планиран је деп државнпг пута IБ реда за кпји је урађен 
Прпстпрни план ппсебне намене инфраструктурнпг кпридпра државнпг пута IБ реда, Аутппут Е-
75, Бепград-Нищ (петља ''Ппжаревац'') - Ппжаревац (пбилазница) - Великп Градищте - Гплубац 
(фаза Нацтра плана). За пвај План урађен је и Извещтај п стратещкпј прпцени утицаја на 
живптну средину. Кпридпр државнпг пута фпрмиран је на пснпву утврђенпг защтитнпг 
безбеднпснпг растпјаоа псталих намена и активнпсти у прпстпру ради оихпве защтите пд 
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негативних утицаја пбјеката пута на живптну средину, у првпм реду пд буке и аерпзагађеоа, 
кап и пбезбеђене защтите пснпвних функција у експлпатацији пбјеката пута пд негативних 
утицаја из пкружеоа, у првпм реду пд непланске изградое, некпнтрплисанпг пдлагаоа птпада 
и других активнпсти. Са аспекта утицаја на живптну средину, дпминантан ппзитиван утицај 
пгледа се у умаоеоу излпженпсти станпвнищтва ппвищенпм интензитету буке и аерпзагађеоу 
пдабирпм рещеоа кпјим се пбилазе насеља Сиракпвп, Ђуракпвп, Тппплпвник, Кумане и 
Великп Градищте. Низпм планских рещеоа умаоени су или кпмпензпвани мпгући негативни 
утицаји на живптну средину на планскпм ппдрушју. Негативни утицаји се дпминантнп пднпсе 
на утицаје мпгућег ппвећаоа загађујућих материја у ваздуху и ппвећаоа интензитета буке на 
депницама где државни пут прплази у близини насеља или стамбених пбјеката, али и у слушају 
удеса на депници пута у близини ппстпјећих пбјеката.   

 
Пплазећи пд пснпвних циљева защтите и унапређеоа живптне средине, кпји су дефинисани 
хијерархијски највищим планским дпкументпм (Прпстпрни план Републике Србије 2021-
2035.гпдине - нацрт), кап сектпрски циљ защтите живптне средине се мпже усвпјити: 
Превентивна защтита и унапређеое квалитета живптне средине кап предуслпв уравнптеженпг 
развпја, кприщћеоа и уређеоа прпстпра ппщтине Великп Градищте у кпнтексту заустављаоа 
негативних трендпва у прпстпру и живптнпј средини, защтите пд свих планираних активнпсти 
кпје мпгу угрпзити ппстпјећи квалитет живптне средине, уз санацију и ревитализацију 
угрпжених и деградираних ппдрушја.  

 
На пснпву напред дефинисанпг ппщтег циља мпгу се дефинисати следећи сектпрски 
ппдциљеви защтите и унапређеоа живптне средине: 

- пшуваое и ппвезиваое ппстпјећих прирпдних вреднпсти и прирпдних ресурса у циљу 
ппстизаоа раципналне прганизације и кприщћеоа прпстпра; 

- планираое защтите вредних прирпдних и амбијенталних целина; 
- пдрживп кприщћеое ресурса и прпстпра уз предузимаое превентивних мера защтите 

пснпвних шинилаца живптне средине (впде, земљищта, ваздуха и бипдиверзитета); 
- санираое најугрпженијих прпстпра и ревитализација деградираних ппврщина на 

ппдрушју Ппщтине; 
- пдржаваое система кпнтрпле свих пблика загађиваоа и праћеоа стаоа квалитета 

живптне средине; 
- институципналнп и прганизаципнп јашаое система защтите прирпдне и живптне 

средине у ппщтини Великп Градищте; 
- развијаое и јашаое нивпа екплпщке свести, инфпрмисаоа и пбразпваоа станпвнищтва 

п екплпщким прпблемима уз укљушиваое јавнпсти у дпнпщеое пдлука пп питаоу 
защтите живптне средине. 

 
Пснпвни принцип кпји је фпрмулисан и у пквиру Миленијумских развпјних циљева је да се 
псигура пдрживпст живптне средине. Пвај циљ је ппстап пбавеза приликпм израде 
наципналних, регипналних и лпкалних стратегија и планпва.   

 
У планскпм хпризпнту дп 2030.гпдине, ппщтина Великп Градищте требалп би да свпј развпј 
базира на принципима кпји су у складу са защтитпм и унапређеоем квалитета живптне 
средине, и тп:  

- интеграције пплитике заштите живптне средине и защтите прирпде у све  сектпрске 
пплитике развпја Ппщтине. Прпмпвисати интеграцију екпнпмских, спцијалних и 
екплпщких приступа у прпстпрнп и урбанистишкп планираое.  

- превенције прпмпвище превенцију загађеоа живптне средине и избегаваое 
активнпсти кпје представљају ппаснпст пп живптну средину или здравље људи. 
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- загађивач плаћа ппдразумева да загађиваш плаћа накнаду за загађиваое живптне 
средине када свпјим активнпстима прпузрпкује пптерећеое живптне средине, пднпснп 
снпси трпщкпве уклаоаоа щтете нанете живптнпј средини.  

- кприсник плаћа прпмпвище да је свакп кп кпристи прирпдне вреднпсти дужан да 
плати реалну цену за оихпвп кприщћеое, санацију и рекултивацију прпстпра. 

- инфпрмисаоа и учешћа јавнпсти. Свакп има правп да буде пбавещтен п стаоу 
живптне средине и да ушествује у ппступку дпнпщеоа пдлука шије би спрпвпђеое 
мпглп да утише на живптну средину.  

- партнерства истише знашај партнерства свих заинтереспваних страна, државних 
управних и неуправних пргана, представнике загађиваша и јавнпсти, укљушујући 
удружеоа и грађане.  

 

Заштита живптне средине - планска кпнцепција  

 
Кпнцепција защтите и унапређеоа живптне средине засниваће се на реализацији активнпсти 
кпје у претхпднoм прпстпрнпм плану нису реализпване и на оихпвпм усклађиваоу са 
трендпвима у живптнпј средини. Кпнцепција защтите ппдразумева стриктнп ппщтпваое 
закпнске регулативе у свим пбластима кпје се пднпсе на живптну средину. Генералнп, 
кпнцепција се заснива на две групе активнпсти :   

- Заштита прирпдних ресурса и прирпднпг наслеђа ппдразумева адекватну защтиту и 
пдрживп кприщћеое прирпдних ресурса и наслеђа, на нашин да пни дппринпсе 
правилнпј уравнптеженпсти екпсистема, атрактивнпсти щирег прпстпра, кап и 
ппвећаоу оихпве естетске и рекреаципне вреднпсти. Стратегије за управљаое впдним 
ресурсима треба да укљуше защтиту ппврщинских и ппдземних впда, мпнитпринг 
кприщћеоа ђубрива и навпдоаваоа, третман птпадних впда и сл. Чиоеница да се 
прирпдни ресурси највећим делпм налазе у руралним ппдрушјима за кпја се не 
припремају урбанистишки планпви, указује на знашај прпстпрнпг плана ппщтине у 
оихпвпј защтити и пдрживпм кприщћеоу. 

- Смаоиваое штетнпг утицаја на живптну средину ппдразумева сагледаваое квалитета 
живптне средине и дефинисаое планских рещеоа кпјима се пна щтити пд негативних 
утицаја у планскпм перипду. При тпме је пптребнп базирати кпнцепт защтите, не самп у 
циљу ппбпљщаоа квалитета живптне средине, већ и у циљу превенције и защтите пд 
негативних утицаја кпји мпгу настати имплементацијпм планских рещеоа. Примена 
пвпг принципа мпра предупредити или ублажити разлишите врсте щтетних утицаја пп 
живптну средину, првенственп прпмпвисаоем маое щтетних ппступака у 
ппљппривреди и щумарству, ппдстицаоем адекватних видпва сапбраћаја и 
енергетских система, превенцијпм индустријских акцидената, кап и спрешаваоем 
субурбанизације. 

 
Защтита и унапређеое квалитета живптне средине базираће се на следећпј кпнцепцији: 

- пшуваое свих елемената живптне средине: впда, ваздуха, земљищте, прирпдна и 
културна дпбра, бипдиверзитет; 

- интегралнп планираое на принципима спрешаваоа кпнфилата у прпстпру и на  
нашелима пдрживпг развпја: планираое раципналнпг кприщћеоа прирпдних ресурса 
(ппљппривреднпг и щумскпг земљищта, впда, сирпвина и др)  уважавајући капацитет 
прпстпра и живптне средине; 

- примена превентивних мера и предпстрпжнпсти за активнпсти кпје мпгу да изазпву 
већи притисак на живптну средину;  

- примена санаципних мера у деградираним и загађеним ппдрушјима Ппщтине; 
- управљаое кпмуналним птпадпм базирати на ппредељеоу смаоеоа кплишине птпада, 

ппвећаоу рециклаже, адекватнпм систему збриоаваоа ппсебних тпкпва птпада, 
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безбеднпм третману птпада на деппнији и предузимаоу мера за спрешаваое 
настајаоа дивљих сметлищта; 

- интегрисаое циљева защтите живптне средине и мера за смаоеое негативних утицаја 
на живптну средину и мпнитпринг у сектпре планираоа, прпјектпваоа и изградое. 
 

Дпсадащоа пракса је пптврдила шиоеницу да се дпследна реализација мера защтите живптне 
средине никад не пбезбеђује ппјединашним активнпстима и интервенцијама, већ за тп мпра 
ппстпјати заједнишки интегрални друщтвени интерес. 
 
Планска рещеоа је пптребнп дефинисати на пснпву анализе и пцене стаоа, пптенцијала и 
пгранишеоа у прпстпру, и све планиране активнпсти мпрају бити усклађена са наципналним и 
међунарпдним захтевима у ппгледу защтите живптне средине, прирпде и предела. На 
предметнпм планскпм ппдрушју, кап припритетни прпјекти и активнпсти у нареднпм 
планскпм перипду, издвајају се: 

1. рещаваое прпблема пдвпђеоа птпадних впда - изградоа канализаципне мреже у 
већини насеља и тп првенственп у селима кпја испущтају птпадне впде у впдптпкпве; 

2. рещаваое прпблема прешищћаваоа птпадних впда – изградоа ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда и пакетних ппстрпјеоа за сепска насеља; 

3. ппвећаое брпја кприсника прикљушених на градски впдпвпд и дефинисаое услпва за 
даље функципнисаое лпкалних впдпвпда; 

4. защтита биљних и живптиоских врста, станищта и бипдиверзитета; 
5. ефикасније прганизпваое сакупљаоа и пднпщеоа кпмуналнпг птпада (брпј и лпкације 

кпнтејнера, динамика пднпщеоа птпада) и санираое дивљих сметлищта; 
6. ургентна санација ппстпјеће деппније и минимизираое щтетних утицаја, путем 

кприщћеоа и примене савремених дпстигнућа и искустава у пбласти санације и 
ремедијације; 

7. санација и рекултивација деградираних прпстпра и прпцеси екпремедијације Сребрнпг 
језера, Кисиљевашкпг пптпка и реке Пек; 

8. унапређеое развпја екплпщке свести станпвнищтва и ппбпљщаое инфпрмисанпсти п 
стаоу живптне средине; 

9. унапређеое институципналнпг капацитета и система мпнитпринга; 
10. фпрмираое екплпщкпг фпнда ппщтине Великп Градищте. 

 
Ппред наведених припритетних активнпсти, пптребнп је ппщтпвати следеће мере заштите 
прирпде, станищта и бипдиверзитета:  

- пшувати Сппменик прирпде ''Платан на Житнпм тргу'' у складу са мерама защтите 
дефинисаним Актпм п защтити; 

- забраоенп је унищтаваое пещшарскп-степских типпва станищта у екплпщки знашајнпм 
ппдрушју ''Делиблатска пещшара'' и других станищта припритетних за пшуваое; 

- забраоена је изградоа у пбалскпј зпни у границама екплпщки знашајнпг ппдрушја 
''Делиблатска пещшара'' без ппсебних услпва защтите прирпде; 

- забраоенп је уклаоаое и/или измещтаое гнезда стрпгп защтићених дивљих врста без 
претхпднп прибављених услпва защтите прирпде пд Завпда; 

- у циљу пшуваоа защтићених биљних и живптиоских врста пптребнп је унапредити 
прирпдне елементе екплпщкпг кпридпра Дунава, маоих впдптпка са функцијпм 
кпридпра, ливада, пащоака и других екпсистема са пшуванпм или делимишнп 
измеоенпм дрвенастпм, жбунастпм или ливадскпм вегетацијпм; 

- пшувати мпрфплпщке и хидрплпщке пспбине ппдрушја пд кпјих зависи функципналнпст 
екплпщких кпридпра; 

- пшувати и унапредити карактеристишне структуре и слике предела крпз пшуваое 
предепнпг пбрасца. Ппдстицати уређеое прпстпра у складу са карактерпм предела и 
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традицијпм грађеоа, а изградоу инфраструктурних кпридпра и пбјеката ускладити са 
карактерпм и капацитетпм предела.  
 

Прпстпрни план предвиђа и наглащава пптребу ближе разраде најзнашајнијих шинилаца пд 
знашаја за планираое, защтиту, уређеое и кприщћеое прпстпра у смислу пствариваоа 
предуслпва пдрживпг развпја. У тпм смислу, предлаже се израда два стратешка дпкумента 
кпја би била пснпв за даљи развпј ппщтине Великп Градищте на принципима пдрживпсти и 
екплпщке пријентисанпсти. Тп су: 

1. Прпграм заштите живптне средине ппштине Великп Градиште са Акципним планпм. 
Пвп је стратещки дпкумент кпји се израђује за перипд пд десет гпдина и првенственп је 
намеоен дпнпсипцима пдлука кап ппмпћ будућем прпцесу пдлушиваоа и дпнпщеоа 
пдгпварајућих пдлука у пбласти защтите живптне средине за дпбрпбит целпкупне 
лпкалне заједнице. Члан 68. Закпна п защтити живптне средине (''Сл. гласник РС'', 
бр.35/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18) прпписује пбавезу јединице 
лпкалне сампуправе да дпнесе Прпграм защтите живптне средине за свпју теритприју, 
кап и лпкалне акципне и санаципне планпве за оегпвп спрпвпђеое.  

2. Лпкални план управљаоа птпадпм ппштине Великп Градиште за перипд 2021–
2030.гпдине. Лпкални план управљаоа птпадпм је пплазни, стратещки дпкумент кпјим 
се дефинищу циљеви управљаоа птпадпм у складу са Стратегијпм управљаоа птпадпм 
Републике Србије 2010-2019. (''Сл. гласник РС'', бр.29/10), нацртпм нпве Стратегије 
управљаоа птпадпм РС 2020–2025.гпд и кљушних директива ЕУ у пбласти управљаоа 
птпадпм. Члан 13. Закпна п управљаоу птпадпм (''Сл. гласник РС'', бр.36/09, 88/10, 
14/16 и 95/18) прпписује да јединица лпкалне сампуправе дпнпси лпкални план 
управљаоа птпадпм кпјим дефинище циљеве управљаоа птпадпм на свпјпј 
теритприји. Лпкални план разматра све врсте птпада и нашине ппступаоа, ппсебне 
тпкпве птпада, систем прикупљаоа рециклабилних сирпвина и ппнпвне упптребе, 
стаое деппније и дивљих сметлищта, кап и акципни план за наредни перипд.  

 
 

2.7.2.   ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДПБАРА 

 
На теритприји ппщтине Великп Градищте, према Регистру неппкретних културних дпбара 
Регипналнпг завпда за защтиту сппменика културе Смедеревп, налазе се следећа утврђена 
неппкретна културна дпбра: 
 
Културна дпбра пд великпг значаја: 
 
Споменици културе: 

1. СРЕДОЕВЕКПВНИ ГРАД РАМ - средоевекпвнп утврђеое у Раму  (Рещеое Завпда за 
защтиту и наушнп прпушаваое сппменика културе НРС, Бепград бр. 270/48 пд 
26.02.1948. гпд., дпк је за културнп дпбрп пд великпг знашаја утврђена пд 29.03.1979. 
гпд.); 

 
Археолошка налазишта: 

1. ЛЕДЕРАТА - римскп утврђеое у Раму (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-2/86-01 пд 
30.06.1986. гпд., дпк је за културнп дпбрп пд великпг знашаја утврђена пд 26.11.1987. 
гпд.);  

 
Културна дпбра: 
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Споменици културе: 
1. ЗГРАДА ППШТИНЕ у Великпм Градищту (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-4/81-01 пд 

28.12.1981. гпд.;  
2. ЦРКВА СВ. АРХ. МИХАИЛА И ГАВРИЛА у Великпм Градищту (Пдлука СП Великп 

Градищте бр. 633-6/81-01 пд 28.12. 1981. гпд.); 
3. СТАРА ЕЛЕКТРАНА (управна зграда, брана, дпвпдни и пдвпдни канал на реци Пек) у 

Великпм Градищту (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-5/82-01 пд 31.01.1983. гпд.); 
4. ЦРКВА СВ. НИКПЛЕ у Кисиљеву (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-4/82-01 пд 

31.01.1983. гпд.); 
5. МАНАСТИР НИМНИК у Курјашама (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-5/81-01 пд 

28.12.1981. гпд.); 
6. ВПДЕНИЦА ВПЈИСЛАВА СТЕФАНПВИЋА у Кусићу (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-

3/86-01 пд 30.06.1986. гпд.); 
7. КУЋА СВЕТПМИРА МИЛАДИНПВИЋА у Пстрпву (срущена) (Пдлука СП Великп Градищте 

бр. 633-1/86-01 пд 30.06.1986. гпд.); 
 
Археолошка налазишта: 

1. ПИНКУМ - пстаци римскпг насеља у Великпм Градищту (Рещеое Републишкпг завпда за 
защтиту сппменика културе Бепград пд 26.02.1966. гпд.); 

2. ПСТАЦИ ПРАИСТПРИЈСКПГ И СРЕДОЕВЕКПВНПГ НАСЕЉА ПСТРПВП у Пстрпву (Рещеое 
Републишкпг завпда за защтиту сппменика културе Бепград бр. 01-569/1 пд 27.05. 1966. 
гпд.);  

 
Просторно културно историјске целине: 

1. ТРГ БПРИСА КИДРИЧА, ПАРК, УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА И ТРГ МЛАДЕНА 
МИЛПРАДПВИЋА у Великпм Градищту (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-4/86-01 пд 
30.06.1986. гпд.);  

 
Ппред наведених утврђених неппкретних културних дпбара, у свим насељима на теритприји 
Ппщтине ппстпји велики брпј неппкретнпсти ппд претхпднпм защтитпм. Према евиденцији 
Регипналнпг завпда за защтиту сппменика културе у Смедереву, утврђенпј у пквиру Студије 
''Услпви шуваоа, пдржаваоа и кприщћеоа сппменишкпг наслеђа и утврђене мере защтите у 
пквиру граница Прпстпрнпг плана ппщтине Великп Градищте'' из 2010. гпдине, на теритприји 
целпкупне Ппщтине ппд претхпднпм защтитпм је укупнп 329 неппкретнпсти, и тп: укупнп 150 
археплпщких лпкалитета/налазищта, 6 пбјеката сакралне архитектуре, 114 пбјеката прпфане 
архитектуре и нарпднпг градитељства и 59 сппмен-пбележја, шесама, грпбаља. Заступљенпст 
пвих неппкретнпсти је релативнп уједнашена на целпј теритприји, такп да не ппстпји насеље 
кпје нема неппкретнпсти ппд претхпднпм защтитпм, а најшещћи пблици су археплпщки 
лпкалитети и примери прпфане архитектуре и нарпднпг градитељства. 
 
Утврђена и евидентирана неппкретна културна дпбра на теритприји ппщтине Великп Градищте 
пптврђују да је пкпсницу развпја пвпг ппдрушја крпз истприју шинила река Дунав - кап римски 
Limes, граница средоевекпвне српске државе, али и размеђе разлишитих утицаја у нпвијпј 
српскпј истприји. Најзнашајнији сппменици, највище категприје на теритприји Ппщтине, налазе 
се управп на Дунаву, а оихпва ппвезанст са слишним лпкалитетима у щирем дунавскпм 
прпстпру, на пбе стране реке узвпднп и низвпднп пд Великпг Градищта, пптврђује да се пвп 
ппдрушје развијалп кап деп щире прпстпрне целине дпоег Ппдунавља. Приридне ппгпднпсти и 
ппвпљни услпви за развпј дппринели су да се утицаји ппстепенп щире пд Дунава ка залеђу, те 
су се временпм насеља и активнпсти развиле дубпкп у унутращопст теритприје. Истпвременп, 
живпт уз реку је пстап пкпсница развпја целпг ппдрушја, такп да се најзнашајнија урбана 
аглпмерација у кпнтинуитету развијала управп на ущћу реке Пек у Дунав - насеље Великп 
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Градищте кпје се, и ппред ексцентришнпг пплпжаја у пднпсу на пкружеое, кпнтинуиранп 
развијалп кап центар щирег ппдрушја. Пвај кпнтинуитет трајаоа насеља Великп Градищте кап 
снажнпг ппла развпја щирег прпстпра пптврђује се крпз кпнцентрацију брпјнпг наслеђа на 
оегпвпм тлу, пд антишкпг перипда дп савремене Српске државе XIX века. 
 
Данащое местп и стаое културнпг наслеђа Ппщтине, слишнп щирпј целини дпоег Ппдунавља, 
мпже се пценити кап релативнп узнапредпвалп, али и даље недпвпљнп ппзиципниранп у 
кпнтексту ппщтег развпја ппдрушја. Неки пд најзнашајнијих сппменика (тврђава Рам) прптеклих 
гпдина дпживели су пбнпву и рестаурацију, дпк су за друге знашајне неппкретнпсти (лпкалитет 
Ледерата, прпстпрнп културнп истпријска целина старе шарщије у Великпм Градищту) дпнети 
урбанистишки планпви кпји представљају први кпрак ка оихпвпм пшуваоу, защтити, 
кприщћеоу и презентацији. Такпђе, ппјединашни пбјекти и кпмплекси, ппсебнп евидентирани 
сакрални пбјекти кпји се кпристе у свпјпј пснпвнпј намени, имају упбишајенп кпнтинуиранп 
пдржаваое кпје их шини релативнп пшуваним. Међутим, и даље највећи брпј неппкретнпсти, 
кпје представљају ппјединашне лпкалитете дисперзнп расппређене на целпј теритприји 
Ппщтине, и даље је недпвпљнп интегрисан у свпје пкружеое, неппвезан у јединствену 
културну мапу ппдрушја, а шестп и без дпвпљнпг нивпа технишке защтите.  
 
Сагледавајући идентификпване вреднпсти, стаое, пптенцијале и пгранишеоа развпја културнпг 
наслеђа на теритприји Ппщтине, мпже се дефинисати пснпвни циљ защтите, уређеоа и 
унапређеоа културних дпбара на планскпм ппдрушју, кап:  
негпваое културне баштине кап извпра идентитета Ппштине, али и кап дела Ппдунавља и 
ширег регипна, афирмација и ппвезиваое у јединствену културну мапу ппдручја и активираое 
у циљу адекватнијег кпришћеоа и интегрисаоа у укупни друштвени, екпнпмски и културни 
живпт ппдручја. 

 
Пперативни циљеви защтите и унапређеоа културнпг наслеђа, кпји прпизилазе из ппщтег циља,   
су: 

- заустављаое даље деградације ппстпјећег наслеђенпг фпнда и физишке структуре, 
- пшуваое највреднијих примера културне бащтине, 
- дефинисаое пквира за ппвезиваое наслеђа у јединствену културну мапу ппдрушја, не 

самп Ппщтине већ и щирег регипна кпме пна културплпщки припада, 
- ствараое претппставки за активираое екпнпмскпг пптенцијала културнпг наслеђа. 

 
Дпстизаое пвих циљева захтева ствараое институципналних и прганизацпних пквира у кпјима би 
се на бази струшних, нпрмативних и финансијских претппставки на пдгпварајући нашин 
усмеравалп делпваое. Пвп ппдразумева, не самп ангажпваое струшних служби на валпризацији, 
защтити и презентацији културнпг наслеђа, већ и активнп укљушиваое лпкалне заједнице и 
дпнпсилаца пдлука кпји треба да буду кљушни фактпр и ппкреташ у пвим прпцесима. 
 

Културна дпбра - планска кпнцепција и прпппзиције развпја 

 
Планска кпнцепција защтите, унапређеоа и развпја културнпг наслеђа, заснпвана на принципима 
интегративне защтите, ппдразумева кпрелацију три кљушна елемента - пчуваое, унапређеое и 
управљаое културним наслеђем кап ресурспм - кап ефикасан механизам кпји ће ствприти 
претппставке за трајну защтиту наслеђа и интегрисаое у савремене развпјне тпкпве, кап једини 
реалан пут ка оегпвпм ппстанку и рехабилитацији. 
 
Примарна зташтита (шуваое, пдржаваое и кприщћеое, пднпснп защтита, кпнзервација и пбнпва 
културних дпбара) треба да се спрпвпди крпз мере утврђене у складу са Закпнпм п културним 
дпбрима (''Сл. гласник РС'', бр. 71/94, 52/2011 и 99/2011) и правилима урбанистишке защтите, кап 
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и у складу са смерницама и преппрукама из ратификпваних међунарпдних дпкументата кпји се 
пднпсе на неппкретна културна дпбра и предеп. Пвп ппдразумева систематскп пснищљенп 
делпваое, најпре крпз планску дпкументацију, на бази претхпдне пажљиве валпризације 
културних вреднпсти и уз дпследну примену услпва и мера прпписаних пд стране надлежне 
службе защтите.   
 
Унапређеое квалитета културнпг наслеђа и оегпвпг пкружеоа и шврщће интегрисаое у щире 
друщтвене тпкпве спадају у дпмен развпјне кпнцепције. Пвп ппдразумева щирпку платфпрму 
делпваоа, усмерену на: (1) активнп ангажпваое најширег круга надлежних и заинтереспваних 
субјеката у пствареоу циљева защтите и интеграције културнпг наслеђа (струшне службе, јавни, 
приватни и цивилни сектпр) - крпз утврђиваое струшних критеријума защтите, ппмпћ лпкалнпј 
сампуправи у дефинисаоу стратегије и пплитике развпја културнпг наслеђа, стимулисаое 
сппственика и инвеститпра у ппщтпваоу вреднпсти културнпг наслеђа и оегпвпм укљушиваоу у 
екпнпмске тпкпве; (2) интегрисаое делпваоа на заштити културних дпбара у сектпрске 
развпјне пплитике (нпр. у пбласти сапбраћајнпг и инфраструктурних система - ппвећаое 
сапбраћајне дпступнпсти и инфраструктурнп ппремаое лпкалитета културних дпбара, 
хидрптехнишкп уређеое прпстпра у пкружеоу културних дпбара; у пбласти развпја привреде - 
дисперзија делатнпсти у складу са вреднпстима ппдрушја са аспекта културнпг наслеђа; у пбласти 
развпја туризма - развијаое пдгпварајуће туристишке инфраструктуре кпја ће ппдржати развпј 
ппдрушја са културним вреднпстима и сл.). 
 
Управљаое културним наслеђем кап ресурспм ппдразумева афирмисаое свих аспеката 
кприщћеоа културних дпбара усмерених на јашаое екпнпмске пснпве. Културнп наслеђе, пп 
правилу, представља један пд пснпва туристишке ппнуде ппдрушја, али се истпвременп мпрају 
развијати и пстали видпви оегпвпг кприщћеоа, пре свега едукативна и привредна димензија, 
кпји - међуспбнп интегрисани - мпрају да шине пдгпварајући приступ наслеђу кап ресурсу. Већ 
преппзната туристишка пснпва развпја Ппщтине јесте снажан ппкреташ за јпщ интензивније 
укљушиваое култрунпг наслеђа у туристишку ппнуду, тим пре щтп се најзнашајнији примери 
наслеђа налазе у зпни интензивнпг туристишкпг развпја уз Дунав. Даље развијаое пвпг сектпра у 
Ппщтини и прпстпрнп и тематскп умрежаваое са суседним и даљим ппдрушјима дппринеће и 
интегрисаоу културнпг наслеђа у пве тпкпве. Са друге стране, карактер културнпг наслеђа на 
теритприји Ппщтине, псебнп знашајних и већих целина, мпже бити ппдстицај за екпнпмски аспект 
кприщћеоа у најщирем смислу, щтп је у извеснпј мери и ппкренутп дпнпщеоем планске 
дпкументације за ппједине целине (Ледерата, стара шарщија у Великпм Градищту). Ппдстицаое 
пбнпве запущтених и девастираних пбјеката или лпкалитета, ппдизаое нивпа ппремљенпсти, 
активираое за манифестације и дпгађаје, мптивисаое инвеститпрске иницијативе ка улагаоу у 
пбнпву пбјеката наслеђа и оихпвп кприщћеое за разлишите пблике туризма и услуга, кап и 
изградоа пвих капацитета у пкружеоу целина и пбјеката културнпг наслеђа - самп су неких пд 
мпгућих пблика активираоа културних дпбара. 
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3.  ПРАВИЛА УРЕЂЕОА 
 
 

3.1. ГРАЂЕВИНСКА ППДРУЧЈА ПДРЕЂЕНА ПЛАНСКИМ ДПКУМЕНТПМ  
 
Пвим Прпстпрним планпм за грађевинскп ппдрушје пдређује се: 
 
Грађевинскп ппдручје насеља Великп Градиште. 

Грађевинскп ппдрушје је пдређенп Планпм генералне регулације насеља Великп градищте 
(''Сл. гласник ппщтине Великп Градищте'', бр. 15/2014).  
Планпм генералне регулације пбухваћенп је ппдрушје насеља Великп Градищте, укљушујући 
припбаље и деп акватприје Дунава пд урбанпг дела насеља дп Сребрнпг Језера. Планпм 
генералне регулације пбухваћена су и рубна ппдрушја насеља (углавнпм у јужнпм делу, где 
ппстпји знашајна изградоа привредних садржаја на правцима дуж улазних сапбраћајница у 
град), кап и зпна защтите впдпизвприщта у југпистпшнпм делу насеља. Планпм генералне 
регулације дефинисана је граница грађевинскпг ппдрушја насеља, кап и ппврщине 
предвиђене за друге намене, за кпје су утврђени услпви кприщћеоа и защтите. У слушају 
измене и дппуне Плана генералне регулације (у тпку је израда Измена и дппуна), 
грађевинскп ппдрушје насеља Великп Градищте дефинисаће се тим планским дпкументпм. 

 
Грађевинска ппдручја псталих насеља Ппштине: Бискупље, Царевац, Чещљева Бара, Десина, 
Дпљащница, Ђуракпвп-Ппппвац, Гаревп, Камијевп, Кисиљевп, Кумане, Курјаше, Кусиће, 
Љубиое, Мајилпвац, Макце, Пстрпвп, Пешаница, Ппжеженп, Рам, Сиракпвп, Средоевп, 
Тппплпвник, Трибрпде и Затпое. 

Пва грађевинска ппдрушја пдређена су уређајним пснпвама за сва насеља, кпје су саставни 
деп  пвпг прпстпрнпг плана. Границе грађевинских ппдрушја пвих насеља укљушују ппстпјећа 
грађевинска/изграђена ппдрушја, предвиђена прпщиреоа грађевинских ппдрушја у складу са 
пптребама и капацитетима прпстпра, кап и ппдрушја туристишких целина у пквиру или уз 
ппједина насеља, шија су грађевинска ппдршја саставни деп насеља, а за кпје су дпнети 
планпви детаљне регулације (ПДР дела насеља Калинпвац К.П. Затпое у ппщтини Великп 
Градищте, ПДР ппдрушја тврђаве Рам, ПДР ппдрушја ''Ледерата'' и др.).  
 

Назив 
уређајне 
пснпве 

Укупна 
ппвршина 

прпширеоа 
грађевинскпг 

земљишта 

Централне 
делатнпсти 

насеља 
Ппис прпширеоа 

Бискупље 15 ha 

Целе парцеле: 
2550, 2551, 2550, 
2354, 2355, 219 
К.П. Бискупље 

У севернпм делу насеља у кпме ппстпје 
стамбени пбјекти; 
У западнпм делу уз лпкални пут према Курјашу; 
У јужнпм делу у кпме ппстпје пбјекти, уз 
ппщтински пут према насељу Ппппвац и 
државнпм путу бр.34 

Гаревп 8 ha 

Целе парцеле: 
17,20,1409, 1408, 

109, 110, 1218 К.П. 
Гаревп 

Севернп прпщиреое на кпме ппстпје пбјекти и 
налази се уз ппщтински пут; 
Западнп прпщиреое на кпме се налазе 
ппстпјећи пбјекти; 
Истпшнп прпщиреое на кпме се такпђе налазе 
ппстпјећи пбјекти 

Десине 32 ha 
Целе парцеле: 

371, 370/1, 370/2, 
Прпщиреое на северу уз ппстпјеће сепске 
улице и ппстпјеће пбјекте; 
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403 
300, 4540/2, 4471, 
4469, 4474, 4470 

К.П. Десине 

Прпщиреое ка истпку уз лпкални пут ка 
Царевцу и на кпме се налазе пбјекти; 
Југпистпшнп прпщиреое уз ппщтини пут, ка 
насељу Камијевп, на кпме ппстпје пбјекти; 
Јужнп прпщиреое на кпме се налазе ппстпјећи 
пбјекти; Западнп прпщиреое уз лпкални пут ка 
Мајилпвцу, на кпме има ппстпјећих пбјеката; 

Дпљащница 21 ha 

Целе парцеле: 
207, 405/2, 209, 
31, 1441, 1440, 
1439, 1438 К.П. 

Дпљащница 

Севернп прпщиреое уз лпкални пут и сепски 
пптпк; 
Западнп прпщиреое уз лпкални пут ка насељу 
Макце, на кпме се налазе ппстпјећи пбјекти; 
Јужнп прпщиреое уз сепске улице и 
планирани впдпвпд, на кпме се налазе 
ппстпјећи пбјекти; 
На прпщиреоу на истпку налазе се , ппстпјећи 
пбјекти; 

Ђуракпвп- 
Ппппвац 

8 ha 

Целе парцеле: 
129, 2226, 2233, 

2235, 2225, 2234, 
2249 К.П. 
Ђуракпвп 

119, 163,678, 689 
К.П.Ппппвац 

Прпщиреоа уз лпкалне путеве и планирану 
трасу впдпвпда; 
Западнп прпщиреое уз државним пут бр.34, 
минималним ппклапаоем са ППППН; 
Југпзападна прпщиреоа уз ДП бр.34 на кпме 
ппстпје пбјекти, какп стамбени, такп и 
ппслпвни. 

Затпое 65 ha 

Целе парцеле: 
1621, 1728, 1761, 
198/1, 198/2, 204, 
203, 22, 201, 200, 
199, 325, 332 К.П. 

Затпое 

Северна прпщиреоа пбухватају ппслпвне и 
стамбене зпне ппред Дунава и са ппстпјећим 
пбјектима; 
Западнп прпщиреое са ппстпјећим пбјектима; 
Југпистпшнп прпщиреое увпди се у циљу 
развпја туризма, уз Дунав и Сребрнп језерп са 
ппстпјећим пбјектима. 

Камијевп 22 ha 

Целе парцеле: 
175, 1575,176, 

2356, 2357, 2358, 
2359 К.П. 
Камијевп 

Северни прпщиреое се увпди ради 
мпгућнпсти градое на працелама истпг 
власника у грађ.ппдрушју; Истпшнп прпщиреое 
налази се уз ппщтински пут ка Средоеву са 
ппстпјећим пбјектима; 
Јужнп прпщиреое уз лпкалне путеве ка 
Средоеву у регипналнпм путу Бераое-
Средоевп 

Кисиљевп 199 ha 

Целе парцеле: 
1753/1, 1753/2, 

1754, 1326, 1349, 
1060, 1061, 1062 
К.П. Кисиљевп 

Прпщиреоа уз пбале Сребрнпг језера 
фпрмирају се у циљу развпја туризма и на 
оима ппстпје пбјекти; 
Јужнп прпщиреое фпрмира се уз ппстпјеће 
сепске улице и државни пут Тппплпвник-Рам, у 
скппу кпг се налазе пбјекти; 

Кумане 8 ha 

Целе парцеле: 
1072/1, 1072/2, 
2036, 1895 К.П. 

Кумане 

Прпщиреоа су планирана на северу из сепске 
улице и канал, кпја заиру делпм у ППППН; 
На истпку, уз дП бр.34 

Кусиће 39 ha 

Целе парцеле: 
2554, 2553, 

2558/2, 2557/2, 
2557/1, 2556, 

2555, 460 
233/1, 230, 4551, 
4552 К.П. Кусиће 

Севернп прпщиреое у скппу ппстпјећих 
пбјеката ппред сепскпг грпбља; 
Јужна прпщиреоа се фпрмирају ради 
ппвезиваоа са ппслпвним зпнама ппред ДП 
бр.34, на кпм ппстпје пбјекти; 
Прпщиреое на истпку налази се уз пбалу реке 
Пек 
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Љубиое 30 ha 

Целе парцеле: 
5594, 382, 381, 
3324, 3321 К.П. 

Љубиое 

Прпщиреое на северп-истпку у кпме се налазе 
ппстпјећи пбјекти, уз лпкални пут ка Дп 
Средоевп-Бераое; 
Јужнп прпщиреое се фпрмира уз ппстпјеће 
пбјекте и железнишку пругу; 
Западнп прпщиреое фпрмира се уз ппстпјеће 
сепске улице. 

Мајилпвац 117 ha 

Целе парцеле: 
5451/1, 5451, 

501/1, 497, 475/5, 
475/2, 475/4, 5061, 

5058, 5057/3, 
5057/4 К.П. 
Мајилпвац 

Севернп и јужнп прпщиреое се фпрмира уз 
сепске улице, на кпме се налазе ппстпјећи 
пбјекти; 
На истпку и западу се грађ.ппдрушје прпщирује 
у виду ппслпвних зпна ппре ДП бр.34 
На крајоем северу према насељз Курјаше 
прпщиреое се фпмира ради прпщиреоа 
ппстпјећих ппслпвних зпна, а уз ППППН 

Макце 45 ha 

Целе парцеле: 
4306 ,1598, 

74/1,74/2,290 ,712 
,715, 573/1 К.П. 

Макце 

Севернп прпщиреое се фпрмира уз рег.пут 
Макце-Чещљева Бара, а у склппу ппслпвних 
зпна;На истпку се фпмира прпщиреое у виду 
станпваоа и ппслпвних зпна, уз ДП бр.33 
Ппжаревац-Кушевп; 
Јужни делпви се прпщирују ради ппвећаоа 
пбслуживаоа планиранпг впдпвпда 

Пстрпвп 413 ha 

Целе парцеле: 
1454, 365, 364/2, 
364/1 ,1947, 36 

К.П. Пстрпвп 

Прпщиреое зпне викенд насеља Калинпвшић, 
уз пбалу Сребрнпг језера у циљу развпја 
туризма; 
У западнпм делу се прпщирује грађевинскп 
ппдрушје на шитавпј теритприји атара, у циљу 
развпја туризма, између пбала Сребрнпг 
језера и Дунава; 
На истпку се фпмира прпщиреое за станпваое 
севернп пд грпбља; 
На истпку се прпщирује викенд насеље уз 
Сребрнп језерп, у циљу развпја туризма 

Пешаница 32 ha 

Целе парцеле: 
1762, 189, 190, 

2005, 2006, 2007, 
2011 К.П. 
Пешаница 

Прпщиреое на северу се фпрмира уз 
ппщтински пут, у кпме се налазе ппстпјећи 
пбјекти; Прпщиреоа на истпку фпрмира се уз 
ппстпјеће ппслпвне и стамбене пбјекте; 
Прпщиреоа на западу се такпђе фпрмира уз 
сепске улице и ппстпјеће пбјекте; 

Ппжеженп 83 ha 

Целе парцеле: 
1247, 1398, 1588, 
1587, 3338, 3580 
К.П. Ппжеженп 

Јужнп прпщиреое се фпрмира уз ппщтински 
пут ка насељу Винци и сепским путевима на 
кпјима се налазе ппстпјећи пбјекти;На 
западнпм делу насеља прпщирује се 
грађ.земљищте ппред сепскпг грпбља и 
ппслпвне зпне; 
На крајоем југу фпрмира се ппслпвна зпна пкп 
ппстпјеће фарме. 

Рам 41 ha 

Цее парцеле: 84/1, 
131, 138, 915, 916 

К.П. Рам 
Делпви парцела: 
1940, 384, 385 и 
386/1 К.П.Рам 

На северу се прпщирује грађ.земљищте уз 
пбалу Дунава у циљу развпја туризма; 
Јужна и западна прпщиреоа су фпрмирана са 
ппстпјећим пбјектима и ппред ДП IIb реда. 

Сиракпвп 116 ha 
Целе парцеле: 

335, 552, 457, 553, 
554, 7017/2, 4590, 

Фпрмира се прпщиреое на северу уз државни 
пут бр.34; 
На истпку се ппвећава пбухват грађ.земљищту 
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4588, 4589, 4580, 
4579, 4581, 4578, 
4576, 4577, 4575 

К.П. Сиракпвп 

пквиру сепских улица, железнишке пруге, на 
кпме ппстпје пбјекти;На истпку се прпщирује 
грађ.земљищте, парцела издуженпг пблика и 
великих ппврщина за фпрмираое екпнпмских 
двприщта, деп прпщиреоа се налази уз ПППН 

Средоевп 80 ha 

Целе парцеле: 
191, 219, 237, 70, 
230, 29, 232 К.П. 

Средоевп 

У севернпм делу ппстпји тенденција щиреоа 
уз ДП, са леве стране, дпк се са десне 
прпщирују ппслпвне зпне, у кпјима вешћ 
ппстпје ппслпвни пбјекти;У јужнпм и истпшнпм 
делу прпщирује се грађ.земљищте уз ДП ради 
пптенцијалних фпрмираоа екпнпмских 
двприщта;На западнпм насеља плпстпји 
тенденција щиреоа пбзирпм на ппстпјећи 
впдпвпд 

Тппплпвник 48 ha 

Целе парцеле: 
4491, 4489/2, 
4489/1, 4488, 

4487, 4486, 7829, 
4484, 4483, 4482, 
4481, 4480, 2731, 
1785, 2338, 2341, 

2342 К.П. 
Тппплпвник 

Прпщиреое у севернпм делу насеља се 
фпрмира ради мпгућнпсти кприщћеоа 
екпнпмских двприщта; 
Западнп и југпистпшнп прпщиреое пкп сепскпг 
грпбља се фпрмира уз Дп бр.33;деп  западнпг 
прпщиреоа се ппклапа са пбухватпм ППППН. 

Трибрпде 5 ha 

Целе парцеле: 
1717, 225, 2102, 

218, 304, 305, 
2254, 2283, 2282, 

2274/2, 2274/1 
К.П. Трибрпде 

У севернпм дели ппстпји тендеција 
прпщиреоа уз ппстпјеће пбјекте, а уз ДпIIb 
реда; 
На западу се такпђе уз ДП, прпщирује 
грађевинскп ппдрушје пкп бензинске станице; 
У јужнпм делу насеља ппстпји тенденција 
щиреоа пкп реке Пек. 

Царевац 46 ha 

Целе парцеле: 
240, 4916, 279, 43, 

434, 3265, 3266, 
3267, 3263, 3262, 
3231, 3232, 3235 

К.П. Царевац 

У северним делпвима фпрмира се прпщиреое 
уз ппщтински пут, сепске улице, у кпме се 
налазе ппстпјећи пбјекти; На истпку ппстпји 
тенденција щиреоа насеља пкп фудбалскпг 
игралищта;На југу крај ппщтинскиг пута ппстпји 
тендеција щиреоа насеља, ради фпрмираоа 
екпнпмсих двприщта, уз ппстпјеће пбјекте.На 
западнпм делу прпщирује се пбухват 
грађ.земщищта, пбзирпм на трасу впдпвпдне 
мреже. 

Чещљева Бара 60 ha 

Целе парцеле: 
345/2, 347/ ,347/3, 
345/1, 3173, 2716, 

2996 К.П. 
Чещљева Бара 

Северни деп се прпщирује пкп железнике 
пруге; 
Јужни деп насеља се прпщирује на парцеле 
ппгпдне за фпрмираое екпнпмских двприщта; 
На истпку ппстпји тенденција щиреоа дп 
железнике пруге, крпз уређене сепске улице; 
Западни деп насеља прпщирује се уз 
регипнални пут према насељу Гаревп. 

 
Грађевинскп ппдручје туристичкпг насеља Бели Багрем и Сребрнп Језерп. 

Грађевинскп ппдрушје пве туристишке зпне пдређенп је Планпм детаљне регулације (дпнете 
Измене и дппуне плана детаљне регулације Туристишкпг насеља ''Бели Багрем'' у ппщтини 
Великп Градищте, ''Сл. гласник ппщтине Великп Градищте'', бр. 6/2020). Целпкупни пбухват 
ПДР-а, са изузеткпм пбухваћенпг дела акватприје, представља грађевинскп ппдрушје 
туристишкпг насеља. Пбухват Плана се на истпшнпј страни неппсреднп надпвезује на План 
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генералне регулације насеља Великп Градищте, пднпснп представља кпнтинуиранп 
грађевинскп ппдрушје са самим насељем.  

 
Грађевинскп земљиште пдређенп важећим планпвима детаљне регулације или планпвима у 
изради, шији се пбухвати налазе изван грађевинских ппдрушја градскпг и сепских насеља и 
туристишкпг насеља Бели Багрем-Сребрнп Језерп: 

- грађевинскп земљищте пдређенп у ПДР пплетнп слетне авип стазе са пратећим 
садржајима у ппщтини Великп Градищте - ''Сл. гласник ппщтине Великп Градищте'', бр. 
7/2017 (у тпку је израда ПДР аерпдрпма Сребрнп Језерп, на прпщиренпј лпкацији 
важећег ПДР и тим планпм ће се дефинисати грађевинскп земљищте у оегпвпм 
пбухвату); 

- грађевинскп земљищте пдређенп у планпвима детаљне регулације за инфраструктурне 
кпридпре и енергетске кпмплексе (ПДР ветрппарк Рам, ПДР ветрппарк Дунав 1 и Дунав 
3, ПДР ппдрушја ветрпелектране ''Криваша'', ПДР енергетскпг ппстрпјеоа на бипгас К.П. 
Ппжеженп у ппщтини Великп Градищте, ПДР инфраструктурнпг кпридпра туристишкпг 
пута и пещашкп-бициклистишке стазе дуж пбале - депница Рам-Затпое, ПДР нпве 
сапбраћајнице између улица Бпщка Вералпва (Ппжаревбашки пут) и Впје Бпгданпвића у 
насељу Великп Градищте и др. 

- грађевинскп земљищте пдрећенп у другим планпвима детаљне регулације шији се 
пбухвати налазе изван гпре наведених грађевинских ппдрушја. 

 
Грађевинскп земљищте представља и земљищте на кпме се налазе ппстпјећа насељска 
грпбља, кап и земљищте намеоенп за оихпвп щиреое или за нпве лпкације грпбаља. 
Грађевинскп земљищте је и земљищте на кпме се налазе пбјекти у функцији 
впдпснабдеваоа, пднпснп надземни пбјекти хидрптехничке инфраструктуре, тј. на кпме се 
налазе или се планирају пбјекти за захват впде и други пбјекти и садржаји у функцији 
впдпснабдеваоа, пднпснп пбјекти хидрптехнишке инфраструктуре (надземни пбјекти). 
Грађевинскп земљищте представља и земљищте/парцеле на кпјима се налазе или се 
планирају пбјекти и садржаји (надземни пбјекти) у функцији каналисаоа птпадних впда 
(црпне станице, ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда и сл.). Кап грађевинскп 
земљищте пдређује се и земљищте на кпме се налазе или се планирају други јавни пбјекти и 
садржаји кпмуналних делатнпсти, лпцирани ван утвђених грађевинских ппдрушја (стпшнп 
грпбље, стпшна пијаца, рециклажна двприщта, привремена пдлагалищта и сл.). 
 

3.2. ПРПППЗИЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКИ УСЛПВИ ЗА ППВРШИНЕ И ПБЈЕКТЕ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ И КПМУНАЛНЕ ПБЈЕКТЕ 

 
Центри заједница насеља дп краја планскпг перипда треба да пбнпве ппстпјеће пбјекте и да 
се ппреме нпвим пбјектима јавних служби са следећим садржајима:  

 матишна пснпвна щкпла са фискултурнпм салпм и кпмпјутерскпм ппремпм;  

 здравствени пункт са апптекпм;  

 предщкплска устанпва;  

 дпм културе са библиптекпм и маопм салпм; и 

 терен за мале сппртпве. 
 

Систем пбразпваоа 

 
У планскпм перипду треба реализпвати пптребна прпщиреоа пбјеката, дпградоу сппртских 
двпрана или игралищта, или рекпнструкције уз дпдатнп ппремаое за псмпгпдищое пснoвне 
щкoле у свим насељима.  
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Преппруке/нпрмативи за планираое садржаја су: 
- ппврщина парцеле - мин. 15 m2 пп ушенику; 
- ппврщина пбјекта - мин. 6,0 m2  БГП пп детету; 
- ушипнишки прпстпр - 2,0 m2 пп ушенику;  
- универзални терени и терени за мале сппртпве при щкпли 2 m2 пп ушенику 
- брпј ушеника у пдељеоу - 25 дп 30; 
- брпј заппслених - 1 заппслени на 15 ушеника; 
- пбезбеђеоа превпза ушеника на релацији мјестп станпваоа – щкпла, акп су релације 

веће. 
 

Вртићи и предшкплске устанпве 
 

Предщкплска устанпва у планскпм перипду треба да пфпрми истурене групе у свим насељима 
у кпјима данас не ппстпје.  
 
Преппруке/нпрмативи за планираое садржаја су: 

- ппврщина парцеле - мин.10 m2 пп детету ; 
- ппврщина пбјекта - мин. 6,5 m2 БГП пп детету; 
- радијус гравитације - 600-1000 m пд места станпваоа; 
- кпмплекс изплпвати транспарентнпм пградпм и/или живпм пградпм, висине дп 2,0 m; 
- пп пптреби мпгуће и прганизпванп шуваое деце пп кућама већих дпмаћинстава. 

 

Јавна администрација и ппслпваое 

 
Пптребна је адаптација пбјеката јавне администрације и ппслпваоа у грађевинскпм смислу у 
циљу пмпгућаваоа приступа пспбама са инвалидитетпм, деци и старим пспбама, у складу са 
стандардима приступашнпсти.  
 

Према пптреби мпгућа је рекпнструкција или дпградоа/надградоа пбјеката пве намене, кап и 
изградоа нпвих. Пбјекти јавне администрације и ппслпваоа мпгу се градити кап 
кпмпатибилна намена у свим зпнама у пбухвату Плана. Приликпм изградое или дпградое/ 
рекпнструкције пптребнп је ппщтпвати прпписе и нпрмативе кпји се пднпсе на ппједине 
делатнпсти.  
Предвиђена максимална спратнпст за пве пбјекте је П+3+Пк. Изузетнп је мпгућа и већа 
спратнпст, укпликп прганизаципни захтеви ппјединих делатнпсти тп налажу.  
 
Преппруке/нпрмативи за планираое садржаја су: 

- ппврщина за прпстприје јавних служби - пп правилу БРГП 12 m2/заппсленпм;  
- пптребна брпј паркинг места - 1 ПМ на 100m² БГРП; 
- ппврщине за зеленилп у кпмплексу - минимум 20%. 

 

Верски пбјекти 

 
Верски пбјекти, кпји пп дефиницији не припадају категприји јавих пбјекта, али представљају 
пбјекте за јавну упптребу, мпгу се према пптребама градити на свим ппврщинама намеоеним 
за изградоу. За изградоу пвих пбјеката не прпписују се ппсебни услпви, већ се пни граде у 
складу са ппщтим правилима за пбјекте пве врсте, на парцелама кпје мпгу да задпвпље 
пптребе планиране намене/сврхе и садржаја верскпг кпмплекса.  
 

Ппстпјећи верски пбјекти мпгу се санирати или рекпнструисати и мпгу се градити нпви пбјекти 
и садржаји у склппу кпмплекса, у складу са пптребама. Кпд пбјеката и кпмплекса кпји 
представљају неппкретна културна дпбра или дпбра ппд претхпднпм защтитпм, приликпм 
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рекпнструкције, санације или изградое садржаја у кпмплексу, неппхпднп је прибављаое акта 
надлежнпг завпда за защтиту сппменика културе п мерама шуваоа, защтите и кприщћеоа 
културнпг дпбра. 
 

Спцијална заштита 

 
Преппруке/нпрмативи за планираое садржаја су: 
1. Дпм за смещтај пспба са функципналним и менталним сметоама: 

 Ппврщина парцеле - мин. 30 m2 пп кприснику ; 
 Ппврщина пбјекта - мин. 20 m2  БРГП пп кприснику; 

2. Дпм за смещтај деце без рпдитељскпг стараоа: 
 Ппврщина парцеле - мин. 35 m2 пп детету ; 
 Ппврщина пбјекта - мин. 15 m2  БРГП пп детету; 

3. Дпм за пензипнере: 
 Ппврщина парцеле - мин. 45 m2 пп кприснику ; 
 Ппврщина пбјекта - мин. 20 m2  БРГП пп кприснику. 

 
За изградоу пбјеката спцијалне защтите важе правила уређеоа и грађеоа кпја важе за зпну у 
кпјпј се пбјекат гради, уз пбавезну примену услпва, нпрматива и стандарда из пве пбласти.  
 

Здравствена заштита 

 
Преппруке/нпрмативи за планираое садржаја су: 
1. Дпм здравља: 

 Ппврщина парцеле - 0,2 m2 пп станпвнику; 
 Ппврщина пбјекта - мин. 0,11 m2  БГП пп станпвнику; 

2. Здравствене станице и амбуланте: 
 Ппврщина парцеле - 0,005 m2 пп станпвнику; 
 Ппврщина пбјекта - мин. 0,003 m2  БГП пп станпвнику.  
 БРГП – 0,05 m2/станпвнику. 

Радијус ппслуживаоа максималнп 4-5 km. 
 

Култура 

 
Ппщтинска Библиптека у планскпм перипду треба да пбезбеди јединице у свим насељима. 
Пптребнп је дпдатнп уредити, псавременити, ппремити и прпщирити капацитете за Дпмпве 
културе кпји ппстпје у месним заједницама. На Дпмпвима културе је пптребнп интервенисати у 
грађевинскпм смислу такп да буду у складу с прпписима кпјима се пбезбеђује да буду 
приступашни пспбама са инвалидитетпм, у складу са стандардима приступашнпсти. 
 
Услпви за изградоу су: 
- Димензипнисаое културних садржаја у сепским насељима треба да се базира на принципу 

да за сваких 1.000 станпвника треба пбезбедити најмаое 180m2 изграђенпг прпстпра за 
разлишите културне и друщтвене пптребе. Предвиђени прпстпри треба да буду 
флексибилни, уз мпгућнпст увпђеоа мпбилних библиптека, бипскппа или камерних сцена, 
пднпснп вищенаменскп кприщћеое пбјеката. 

- Изградоа пбјеката културе и инфпрмисаоа мпгућа је кап кпмпатибилна намена у другим 
зпнама уз ппщтпваое правила грађеоа за дату зпну. 
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Физичка култура, сппрт и рекреација 

 
Пбјекте и пратеће садржаје сппрта и рекреације планирати у свим насељима. У сепским 
насељима зпне сппрта и рекреације треба ускладити са лпкалним пптребама, щтп се ппсебнп 
пднпси на врсту сппрта, капацитет пбјеката и нашин пбраде терена.  
 
 

Изградоа и уређеое јавних зелених ппвршина 

 
Правила за изградоу су: 

- партерна рещеоа ускладити са наменпм и функцијпм зелене ппврщине, такп да се не 
угрпзе ппстпјеће вреднпсти зелене ппврщине; 

- нивелаципна рещеоа ускладити са кпнфигурацијпм терена; 
- хпртикултурна рещеоа ускладити са трасама ппдземних инсталација - уважити 

пптребна минимална пдстпјаоа: пд впдпвпда 1,5m, пд канализације 2,5m, пд 
тпплпвпда 3,0 m, пд електрпинсталација 2,0m, пд ТТ инсталација 1,5m, пднпснп у 
складу са важећим технишким прпписима; 

- избпр врста за пзелеоаваое усагласити са наменпм и функцијпм зелене ппврщине, кап 
и са услпвима станищта; 

- избпр врста за дрвпреде усагласити са щиринпм улице и утврдити адекватна растпјаоа 
између садница - у зависнпсти пд врсте и прилаза пбјектима; 

- за дрвпредне саднице пбезбедити птвпре за садоу мин. прешника 1,2m и мин. 
растпјаое пд пбјекта 3,0m. 

- у зависнпсти пд намене зелене ппврщине предвидети ппремаое пдгпварајућпм 
ппремпм и садржајима; 

- пднпс ппврщина-ппплпшаваоа травоака и виспкпг растиоа ускладити са наменпм 
зелене ппврщине; 

- у пквиру зелених јавних ппврщина мпгу се ппставити елементи урбанпг мпбилијара, 
телефпнске гпвпрнице, јарбпли, билбпрди, пднпснп изградити пбјекте сппрта и 
рекреације. 

 
Ппстпјеће јавне зелене ппврщине мпгу се рекпнструисати или ппремати, уз примену 
наведених правила. 
 

Пијаце  

 
Ппстпјеће званишне пијаце треба уредити дп нивпа дпбре ппремљенпсти, а у насељима у 
кпјима не ппстпје пптребнп је за ту намену уредити пдгпварајући прпстпр у пбухвату 
грађевинскпг ппдрушја. 
Расппред и садржаји нпвих пунктпва птвпрених зелених пијаца у насељима треба лпкацијски и 
пбимпм да задпвпље пптребе станпвнищтва, а оихпва ппремљенпст према санитарнп-
технишким услпвима и нпрмативима мпра бити пдгпварајућа, пднпснп, неппхпднп је изврщити 
ппремаое пијаца санитарним пбјектима, ташнп дефинисати ппврщину кпмплекса, пградити га, 
ппставити тезге и пбезбедити прпстпр за смещтај ппреме за пдржаваое пијаце, кап и прпстпр  
за паркираое према нпрмативу 1 ПМ / шетири тезге. 
 

Стпчне пијаце  

 
Кпмплекси и пбјекти у кпјима се прганизују стпшне пијаце, сајмпви и излпжбе мпрају да 
испуоавају следеће услпве: 
 да се налазе изван насеља; 
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 да се не граде на земљищту кпје је ппдвпднп и угрпженп пд ппплава; 
 да нису удаљени пд главнпг пута; 
 да нису за ппследоих 20 гпдина служили за стпшна грпбља и јавнп ђубрищте; 
 излпжбене прпстприје мпгу изузетнп да се налазе и у сампм насељу; 
 кпмплекс треба да има самп један улаз, дпвпљнп прпстран и са изграђенпм капијпм/ 

вратима; и 
 да има ппсебнп издвпјен прпстпр за живптиое за кпје се приликпм кпнтрпле утврдилп 

да су заражене или су сумљиве на заразу. 
 

Велишина прпстпра зависи пд пбима и врсте прпмета живптиоа, впдећи рашуна да се пптребна 
ппврщина увећа за 15% ради фпрмираоа путева, манипулативних и санитарних пбеката.  
 

Пптребна ппврщина се утврђује према следећим критеријумима: 
 пп грлу крупних живптиоа – 2,0m2; 
 пп телету - 1,20m2; 
 пп пвци, пднпснп свиои  прекп 50kg – 1,0m2; и 
 пп јагоету и прасету - 0,50m2. 

 

Деппније 
 

Ппщтина Великп Градищте пптписала је сппразум за изградоу регипналне деппније, у складу 
са Наципналнпм стратегијпм управљаоа птпадпм са прпгрампм приближаваоа Еврппскпј 
унији, те се не планира изградоа нпвих деппнија на теритприји Ппщтине. Према Пдлуци п 
заједнишкпм пбезбеђиваоу и спрпвпђеоу управљаоа птпадпм (''Сл. гласник РС'', бр. 45/2018) 
ппщтина Великп Градищте пдлаже птпад на Регипналнпј санитарнпј деппнији ''FCC VRbak'' у 
Лаппву, са претпварпм на трансфер станици ван свпје теритприје.  
 
Пвим Планпм је предвиђенп да ппстпјећа деппнија Ппжеженп, лпцирана на к.п. бр. 3580 К.П. 
Ппжеженп, пстане у функцији, с тим да се крпз рекпнструкцију усклади са важећим прпписима, 
са циљем да ппстане сабирна у средопрпшнпм перипду пд 5 гпдина, дп кад је планирана 
реализација регипналне деппније, накпн шега ће се реализпвати оена даља санација, а пп 
затвараоу и рекултивација и ремедијација. У пквиру деппније сви кплски прплази мпрају бити 
минималне щирине 3,5m и мпра ппстпјати и прптивппжарни пут у складу са закпнпм кпјим се 
уређује пбласт защтите пд ппжара.  
 

Грпбља  

 
Ппстпјећа грпбља треба према пптреби прпщирити и уредити дп пуне ппремљенпсти у складу 
с прпписима. Ппд пунпм ппремљенпщћу грпбља ппдразумевају се: грпбне парцеле, грпбна 
места, капеле (бпкспви) за ппкпјнике, кплске и пещашке сапбраћајнице и прилазни пут, 
пещашки трг, други пбјекти (верски: сале за парастпсе, екпнпмски: прпдавнице цвећа и 
ппгребне ппреме и други пбјекти за врщеое ппгребне делатнпсти), зелене ппврщине и пграда 
грпбља. Укпликп је пптребнп грпбља је мпгуће прпщирити и на суседне парцеле. Парцеле на 
кпјима се налазе грпбља представљају грађевинскп земљищте. 
 
Минимални садржај за сепска грпбља је грпбна парцела, грпбна места и кплске и пещашке 
сапбраћајнице. 
 
Правила за уређеое и изградоу пбјеката на грпбљима су: 

1. пблик и велишина грпбних парцела пдређују се на пснпву прпстпрних услпва и 
функципналних захтева; 

2. минимална щирина пещашких стаза кпје деле грпбне парцеле је 1,20 m; 



100 
 

3. кплске сапбраћајнице (прилазни пут) димензипнищу се према категприји пута и рангу 
насеља, с тим щтп је минимална щирина кплпвпза 5,0 m а изузетнп минималнп 2,5 m за 
сепска грпбља када се прилаз пбезбеђује прекп ппљскпг, пднпснп некатегприсанпг пута; 

4. габарит, пблик и пплпжај капеле и других пбјеката пдређује се према прпстпрним  
мпгућнпстима, функципналним захтевима (кплски и пещашки приступ капели) и рангу и 
пптребама насеља; 

5. укпликп се грпбље граниши са стамбеним пбјектима или зпнпм станпваоа, граница 
грпбне парцеле у пквиру грпбља мпра бити удаљена минималнп 25,0 m пд најближег 
ппстпјећег или планиранпг стамбенпг пбјекта, а прпстпр између грпбне парцеле и 
границе/пграде грпбља има карактер защтитнпг зеленпг ппјаса и мпра се пзеленити 
виспкпм вегетацијпм. 

6. пграда кпмплекса према јавнпм путу и неизграђенпм земљищту је транспарентна са 
висинпм кпја је пдређена за стамбене или индустријске пбјекте, с тим да је мпгуће и 
фпрмираое ''живе'' пграде.  
 

 

3.3. ПРПППЗИЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКИ УСЛПВИ ЗА ППВРШИНЕ, ПБЈЕКТЕ И МРЕЖЕ 
САПБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

3.3.1. САПБРАЋАЈ 

 
За пствареое ппстављених циљева у дпмену сапбраћајне инфраструктуре у нареднпм перипду 
планирана је изградоа нпвих, рекпнструкција, рехабилитација и псавремеоаваое ппстпјећих 
елемената сапбраћајне инфраструктуре. 
 

Мрежа државних путева 

 

 при изградои нпвппланираних путних праваца мпрају се ппщтпвати пдредбе Закпна п 
путевима и Закпна п планираоу и изградои, кап и прпписа дпнетих на пснпву пвих закпна. 
Јавни путеви се мпрају градити такп да имају најмаое две сапбраћајне и две ивишне траке 
или ивишоаке у равни кплпвпза; 

 при изградои нпвих и рекпнструкцији ппстпјећих депница државнпг пута IБ реда треба да 
буду испуоени следећи услпви: да сапбраћајне траке буду минималне щирине пп 3,5m, с 
тим щтп се, зависнп пд кпнфигурације терена, густине и структуре сапбраћаја, щирина 
сапбраћајне траке мпже смаоити дп 3,25m; да пстали елементи пута (пплупрешник 
кривине, уздужни нагиб, ивишна трака и сл.) пмпгућавају безбедан сапбраћај за дпзвпљене 
брзине; да раскрснице буду изведене такп да се впзила мпгу безбеднп укљушивати на пут и 
искљушивати са пута. Ширина защтитнпг ппјаса државнпг пута IБ реда изнпси 20m пд ивице 
земљищнпг ппјаса пута. Грађевинске линије планираних пбјеката мпрају бити удаљене 
минималнп 20m пд ивице земљищнпг ппјаса пута. Аутпбуска стајалищта мпрају да буду 
изграђена ван кплпвпза државнпг пута. 

 кпд изградое нпвих и рекпнструкције ппстпјећих државних путева II реда, ван насеља, 
минимална щирина сапбраћајне траке треба да изнпси 3,25m а щирина банкина мин 1,5m. 
Ширина защтитнпг ппјаса државних путева II реда изнпси 10 m пд ивице земљищнпг ппјаса 
пута. Грађевинске линије планираних пбјеката мпрају бити удаљене минималнп 10m пд 
ивице земљищнпг ппјаса пута. Аутпбуска стајалищта јавнпг превпза на пвим путевима 
мпрају да буду изграђена ван кплпвпза. Унутар регулаципнпг ппјаса мпгуће је впђеое 
бициклистишких и пещашких стаза. Димензипнисаое псталих елемената пута треба да 
пмпгући безбедан сапбраћај за веће брзине, а најмаое за рашунску брзину пд 60 km/h. На 
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сапбраћајницама пвпг ранга, у насељима, пбавезни елемент пппрешнпг прпфила пута је 
трптпар минималне щирине 1,5m. 

 

Мрежа ппштинских путева 

 
Кпд планираоа развпја ппщтинске путне мреже треба узети у пбзир знашај и технишкп стаое 
ппстпјећих ппщтинских путева, планирани развпј мреже насеља и оихпвих центара, стаое и 
развпј привредних капацитета ппщтине Великп Градищте у целини, кап и циљеве развпја 
сапбраћаја у Ппщтини и оенпм неппсреднпм пкружеоу. Псим тпга, при планираоу траса 
нпвих ппщтинских путева, треба тежити да се у щтп већпј мери искпристе трасе ппстпјећих 
некатегприсаних путева. 
 
Планпм је предвиђена изградоа, рекпнструкција и мпдернизација мреже ппщтинских путева: 

 рекпнструкција / дпградоа ппстпјећег некатегприсанпг пута уз пбалу Дунава, пд насеља 
Рам дп насеља Затпое прјентаципне дужине пкп 9km; 

 изградоа нпвих ппщтинских путева кпји ће пмпгућити везу између насеља Тппплпвник, 
Царевац и Десина (приликпм прпјектпваоа и изградое у щтп већпј мери кпристити трасе 
ппстпјећих некатегприсаних путева - ппљских и щумских). Прјентаципна дужина 
планираних путева изнпси пкп 15km; 

 рекпнструкција ппщтинскпг пута пд Десине ка Мајилпвцу (дужине пкп 5,4km)  

 рекпнструкција и рехабилитација пута Курјаше – Клишевац  (град Ппжаревац) кпји се на 
теритприји ппщтине Великп Градищте прпстире у дужини пкп 1,5km. Пвп је битна друмска  
међуппщтинска веза, а за оену рекпнструкцију у кпнтинуитету, неппхпдна је сарадоа са 
градпм Ппжаревац; 

 рекпнструкција и рехабилитација псталих ппщтинских путева са макадамским застпрпм 
према припритетима и динамици кпју ће дефинисати екпнпмска мпгућнпст Ппщтине; 

 пбнављаое ппстпјеће, усппстављаое недпстајуће и пдржаваое неппхпдне сапбраћајне 
сигнализације; адекватнп ппремаое стајалищта јавнпг превпза (на ппщтинским путевима 
кпјима прплазе линије јавнпг превпза) у складу са закпнпм; 

 кпд изградое нпвих и рекпнструкције ппстпјећих ппщтинских путева ппщтпвати пдредбе 
Закпна п путевима и Закпна п планираоу и изградои, кап и прпписа дпнетих на пснпву 
пвих закпна. Пппрешни прпфил пве категприје путева садржи кплпвпз са две траке и 
пбпстране банкине ван насеља, пднпснп трптпаре у насељеним местима. Ширина 
сапбраћајних трака је минимум 3.0 m (ивишна трака 0.3 m), изузетнп 2.75 m (ивишна трака 
0.25 m). Ширина банкина је мин 1,0 m, у насељима трптпари треба да буду минималне 
щирине 1,5 m. 

 щирина защтитнпг ппјаса ппщтинских путева ван насеља изнпси 5m пд ивице земљищнпг 
ппјаса пута. У насељу грађевинске линије пбјеката мпгуће је ппставити на регулаципну 
линију сапбраћајница, уз услпв да се пбезбеде пптребне зпне прегледнпсти.  

 када су у питаоу пстали пбјекти у функцији пута, на теритприји Ппщтине није планирана 
изградоа нпвих станица за снабдеваое гпривпм. Укпликп се у нареднпм планскпм 
перипду укаже пптреба за изградопм нпвих станица, микрп лпкације ће бити пдређене 
крпз израду урбанистишкпг прпјекта; 

 ппсредан утицај на развпј и међуппщтинску друмску кпмуникацију има изградоа мпста 
прекп реке Пек (на лпкацији некадащоег) у ппщтини Гплубац. 

 

Пешачки сапбраћај 

 

Пещашке ппврщине (стазе и трптпари) су саставни елемент пппрешнпг прпфила сапбраћајница 
у насељима, а намеоене су искљушивп за кретаое пещака. Пне се пбавезнп физишки издвајају 
у ппсебне ппврщине кпјима се пбезбеђује защтита пд псталих видпва сапбраћаја, изузев кпд 
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интегрисаних улица. Ширина трптпара зависи пд намене и атрактивнпсти прпстпра и 
интензитета пещашких тпкпва. Минимална щирина трптпара изнпси 1,5m (два пещашка 
мпдула). Нивелаципнп рещеое и пстали елементи пещашких ппврщина мпрају да испуоавају 
услпве за несметанп кретаое лица са инвалидитетпм, слепих и слабпвидих лица - у складу са 
стандардима приступашнпсти. 
 

Пешачкп - бициклистичке стазе  

 
Имајући у виду атрактивнпст ппдрушја, планпве развпја туризма на теритприји Ппщтине, 
ппгпдну кпнфигурацију терена, кап тп да крпз ппдрушје прплази међунарпдна бициклистишка 
рута (Еурпвелп 6), Планпм је предвиђена изградоа следећих пещашкп бициклистишких стаза: 

 пещашкп-бициклистишка стаза уз ппщтински („туристишки“) пут пд Рама дп Затпоа, пд 
Затпоа прекп Пстрпва дп градскпг ппдрушја Великпг Градищта; 

 крпз градскп ппдрушје уз пбалу Дунава дп ущћа реке Пек, и у наставку уз леву пбалу Пека 
(према Плану генералне регулације); 

 пещашкп-бициклистишка стаза уз Сребрнп језерп пд насеља Затпое прекп Кисиљева према 
насељу Тппплпвик кап веза са траспм бициклистишке руте кпја се прптеже уз државни пут 
IБ реда брпј 34; 

 бициклистишка рута пд насеља Великп Градищте дп Ппжежена и даље према Гплупцу где 
ће се сппјити са ппстпјећпм стазпм у Винцима; 

 укупна дужина планираних пещашкп-бициклистишких стаза на теритприји Ппщтине изнпси 
пкп 29km, преппрушена щирина изнпси 5 m (траке за бициклисте 2x1,5m, 2m за пещаке), а 
детаљни елементи и садржај стаза биће утврђени крпз израду технишке дпкументације у 
складу са услпвима на терену; 

 према Прпстпрнпм плану Републике Србије (2010-2014-2021), у кпридпру државнпг пута IБ 
реда брпј 34 налази се и траса бициклистишке руте (пзнашена на графишким прилпзима), 
щтп се у планскпм перипду пре свега пднпси на адекватну сигнализацију и усмераваое 
бициклиста. 

 

Железнички сапбраћај 

 
У складу са Прпстпрним планпм Републике Србије и Стратещким планпм ЈП „Железнице 
Србије“, за регипналну пругу Мала Крсна – Ппжаревац – Кушевп - Бпр – Зајешар кпја прплази 
крпз ппдрушју ппщтине Великп Градищте, у дугпрпшнпм перипду, планиранп је следеће: 

 мпдернизација и рекпнструкција пруге 
 електрификација пруге системпм вуше 25kV, 50Hz, 

 
У краткпрпшнпм перипду, неппхпднп је усагласити редпве впжое и ппвећати капацитете у 
јавнпм путнишкпм сапбраћају у складу са пптребама станпвника пкруга. 
 
За пбјекте и мреже железничке инфраструктуре примеоивати следеће ппсебне услпве: 

 пбезбедити пружни ппјас са пбе стране пруге, у щирини пд 8,0m, у насељенпм месту 
6,0m пд псе крајоих кплпсека, земљищте исппд пруге и ваздущни прпстпр у висини пд 
14,0m. Пружни ппјас пбухвата и земљищни прпстпр службених места (станица, 
стајалищта, распутница, путних прелаза и слишнп), кпји пбухвата све технишкп-
технплпщке пбјекте, инсталације и приступнп-ппжарни пут дп најближег јавнпг пута; у 
пружнпм ппјасу је забраоена изградоа, мпгу се градити самп пбјекти и ппстрпјеоа у 
функцији железнице; изузетнп, у пружнпм ппјасу мпгу се ппстављати надземни и 
ппдземни електрпенергетски впдпви, телеграфске и телефпнске ваздущне линије и 
впдпви, канализације и цевпвпди и други впдпви и слишни пбјекти и ппстрпјеоа на 
пснпву испуоених услпва и издате сагласнпсти управљаша инфраструктуре;  
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 у инфраструктурнпм ппјасу - земљищте са пбе стране пруге у щирини пд 25,0m пд псе 
крајоих кплпсека, кпје функципналнп служи за упптребу, пдржаваое и технплпщки 
развпј капацитета инфраструктуре - забраоена је изградоа изузев пбјеката у функцији 
железнишкпг сапбраћаја; изузетнп се мпгу градити пбјекти кпји нису у функцији 
железнишкпг сапбраћаја, на пснпву испуоених услпва и сагласнпсти управљаша 
инфраструктуре; у инфраструктурнпм ппјасу забраоенп је пдлагаое птпада и изливаое 
птпадних впда, кап и садоа виспкпг растиоа кпје свпјпм висинпм мпже угрпзити 
железнишку инфраструктуру, ппстављаое знакпва и извпра јаке светлпсти; 

 у защтитнпм ппјасу, кпји изнпси 100,0m пд псе крајоих кплпсека, на удаљенпсти 50m 
пд псе крајоих кплпсека не мпгу се градити пбјекти у кпјима се прпизвпде и складищте 
експлпзивна средства и прпизвпди; 

 све планиране пбјекте градити изван инфраструктурнпг ппјаса; 

 путни прелази на местима укрщтаоа железнишке пруге припадају јавнпј железнишкпј 
инфраструктури, индустријскпј железници или индустријскпм кплпсеку; укрщтаое са 
путем у нивпу пбухвата и укрщтаое кплпсека са пещашкпм или бициклистишкпм стазпм; 
путни прелаз у нивпу пбухвата щирину пд 3,0m пд псе ппследоег кплпсека, укљушујући 
и прпстпр између кплпсека, када се на путнпм прелазу налази вище кплпсека; 

 друмске сапбраћајнице се мпгу планирати паралелнп са пругпм, такп да растпјаое  
буде најмаое 8,0m пд псе најближег кплпсека; 

 пдвпђеое ппврщинских впда врщиће се кпнтрплисанп на супрптну страну пд трупа 
железнишке пруге; 

 укрщтаое впдпвпдних, канализаципних, прпдуктпвпдних и других цевпвпда и 
инсталација са железнишкпм пругпм мпгуће је планирати ппд углпм пд 900, а изузетнп 
не маоим пд 600; трасу ппдземних инсталација у зпни укрщтаја са пругпм прпјектпвати 
на дубини минимум 1,80m пд кпте гпрое ивице прага дп кпте гпрое ивице защтитне 
цеви ппдземне инсталације; 

 елементи за изградоу друмских сапбраћајница прекп пруге или у пружнпм ппјасу, кап 
и за прплаз кпмуналне инфраструктуре крпз труп железнишке пруге и индустријскпг 
кплпсека (цевпвпд, гаспвпд, пптишки и електрпенергетски каблпви и др.) дефинищу се 
у пквиру ппсебних технишких услпва управљаша железнишке инфраструктуре, крпз 
пбједиоену прпцедуру. 

 

Впдни сапбраћај 

 
У нареднпм планскпм перипду треба максималнп искпристити и унапредити знашај реке Дунав 
кпја, у дужини пд близу 30km представља прирпдну границу Ппщтине на северу. Знашај се са 
једне стране пднпси на велики пптенцијал у развпју туризма, а са друге, шиоеница да је река 
Дунав једна пд најзнашајнијих плпвних река Еврппе и деп је Паневрппскпг кпридпра VII, 
развпјних кпридпра кпји ппвезују земље централне Еврппе, са земљама истпшне и југпистпшне 
Еврппе. 
 
На теритприји ппщтине Великп Градищте планиранп је следеће: 

      искприщћеое ппстпјеће инфраструктуре за развпј и адекватнп ппремаое градске луке - 
пристанищта кпја ће, краткпрпшнп, пмпгућити несметанп пдвијаое какп путнишкпг такп и 
рпбнпг сапбраћаја. У даљпј перспективи, са развпјем путнишкпг (пре свега туристишкпг) 
впднпг сапбраћаја, треба изврщити измещтаое теретнпг пристанищта из централне 
градске зпне. У тпм смислу, резервисати прпстпр за изградоу нпвпг пристанищта 
северпзападнп пд кпнтинуалнпг урбанпг ппдрушја, на деснпј страни ущћа реке Пек у Дунав; 

 изградоа савремених марина са адекватним пратећим садржајима на градскпм ппдрушју 
Великпг Градищта, кап и у насељу Рам 

 изградоа савременпг гранишнпг прелаза са адекватним пратећим садржајима 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Унапређеое ппстпјеће и изградоа нпве лушке инфраструктуре и супраструктуре на теритприји 
Ппщтине пдвијаће се у складу са Закпнпм п плпвидби и лукама на унутращоим впдама (''Сл. 
гласник РС'', бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-др.закпн, 92/2016, 104/2016-др.закпн, 
113/2017-др.закпн, 41/2018, 95/2018-др.закпн и 9/2020) и Уредбпм п услпвима кпје мпрају да 
испуоавају луке, пристанищта и привремена претпварна места (''Сл. гласник РС'', бр. 33/2015 и 
86/2016), щтп ппдразумева следеће: 
 
Прпстпрни и експлпатаципни услпви:  

- ппдрушје пристанищта мпра да буде утврђенп у складу са Закпнпм и Уредбпм.  
- лушкп ппдрушје пбухвата искљушивп целе катастарске парцеле. 

 
Пристанишна инфраструктура: 

- дубина акватприје пристанищта и приступнпг плпвнпг пута мпра да буде таква да 
пмпгући безбедан пријем плпвила; 

- хидрпграђевински пбјекти кпји шине пбалу пристанищта, кап и пперативне и радне 
претпварне ппрщине мпрају да буду пдгпварајуће изграђени, кап и да се пдржавају у 
технишки и функципналнп исправнпм стаоу; 

- да распплаже ппнтпнпм са приступним мпстпм, или пдгпварајућим прелазницима, или 
степеницама на пбали за безбеднп кретаое људи на релацији плпвилп- пбала. 

 
Ппсебни услпви за међунарпдна путничка пристаништа: 

- да распплаже прпстпрпм са припадајућим пбјектима кпји пмпгућавају несметанп 
пбављаое гранишне кпнтрпле и кпји мпрају да буду прпписнп ппремљени и пзнашени 
такп да пмпгуће ефикасан рад и функципнисаое надлежних служби гранишне 
пплиције, царине и  надлежних инспекцијских служби, у складу са прпписима кпјима се 
уређује кпнтрпла државне границе; 

- да пбезбеди приступ паркинг прпстпру за путнишке аутпбусе кпји мпже истпвременп да 
прими најмаое три путнишка аутпбуса и пет путнишких аутпмпбила, а кпји се налази  
пквиру или неппсреднп уз ппдрушје пристанищта; 

- места укрщтаоа железнишкпг и/или друмскпг сапбраћаја и тпкпва пещашкпг сапбраћаја 
мпрају да буду пбезбеђени; 

- приступ впзилима хитне ппмпћи, пплиције и спасилашкп ватрпгасне службе мпра да 
буде пзнашен и прпхпдан у свакпм тренутку; 

- неппсредни приступ ппнтпну и путнишкпм брпду мпра да буде пграђен, кпнтрплисан и 
са физишким и технишким пбезбеђеоем; 

- приступни мпста са пбале према ппнтпну и путнишкпм брпду мпра да буде 
пдгпварајуће изграђен и ппдещен, а стаое технишке исправнпсти ппд сталним 
надзпрпм. Приступни мпст мпра да буде пдгпварајућих димензија и прппусне 
сппспсбнпсти за кретаое лица приликпм евентуалних ванредних ситуација када се 
врщи брзп напущтаое пбјекта, кап и да буде прилагпђен, изведен и ппремљен такп да 
пмпгући дпбре услпве за кретаое пспба са инвалидитетпм; 

- ппнтпн мпра да пмпгући прихват свих категприја путнишких брпдпва у међунарпднпм 
сапбраћају, да пмпгући услпве за оихпвп правилнп везиваое, и да буде прилагпђен за 
безбедну везу кпја се пстварује уз ппмпћ прелазнпг мпста са брпдпм.  

 
Ппсебни прилази за терминал за ппасне терете: 

- да буде играђен кап издвпјен пбјекат лпциран на периферији луке или у ппсебнпм 
лушкпм базену, пдвпјен пд псталих лушких ппстрпјеоа; 

- да буде пдвпјен пд најближег насељенпг ппдрушја најмаое 1 km; 
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- да ппседује пдгпварајући складищни прпстпр на кппну (надземни, ппдземни и 
пплуукппани); 

- прилаз акватприји терминала за претпвар ппасних терета мпра да буде пбележен 
прпписанпм сигнализацију за дневну и нпћну плпвидбу. 

 

Сви пбјекти и грађевине у кприту и на пбали реке, мпрају се узети у пбзир при планираоу и 
изградои других пбјеката и ни на кпји нашин се не смеју угрпзити.  
  

Пд надлежних институција пптребнп је прибавити ташне ппзиције ппдвпдних инсталација 
(каблпви, гаспвпди и сл.). Укпликп на предметнпј лпкацији ппстпје ппдвпдне инсталације, у 
зпни 200m узвпднп и 100m низвпднп пд ппдвпдних инсталација не планирати нити градити 
пбјекте за шије функципнисаое би билп пптребнп ангажпваое акватприје у смислу вушеоа 
сидарa, ужади и ланаца пп решнпм дну. У зпни 300m узвпднп и низвпднп пд впдпмерне станице 
искљушује се свакп уређеое и кприщћеое припбаља.  
  

При уређеоу ппдрушја треба впдити рашуна да се планираоем и изградопм нпвих пбјеката не 
сме утицати на безбеднпст плпвидбе и прпмену дефинисаних габарита плпвнпг пута. 
 

Ппсебни услпви за ппстављаое или изградоу пбјеката везаних за впдни сапбраћај утврђују се у 
складу са закпнскпм регулативпм. 
 

Ваздушни сапбраћај 

 
На пптезу између Великпг Градищта и туристишкпг кпмплекса Бели Багрем, на лпкацији 
ппстпјеће пплетнп слетне авип стазе предвиђена је изградоа аерпдрпма Сребрнп језерп за кпји 
је ппкренута израда плана детаљне регулације. Са првпбитнп планираних 24ha (уз мпгућнпст 
прпщиреоа на јпщ 18ha) на пснпву дпнетпг ПДР пплетнп слетне авип стазе са пратећим 
садржајима, нпвим планпм се предвиђа прпщиреое кпмплекса аерпдрпма на пкп 200ha.  
 

Карактеристике и предвиђена категприја аерпдрпма, пснпвни садржаји и садржаји у фуницији 
аерпдрпма, зпне защтите аерпдпрма, кап и правила уређеоа земљищта и изградое садржаја у 
пквиру аерпдрпма, дефинисаће се планпм детаљне регулације. Пвим Прпстпрним планпм 
резервище се ппврщина за изградоу планиранпг садржаја.  
 

3.3.2. ВПДПСНАБДЕВАОЕ 

  

Извпришта 

 
За ппстпјећа извприщта ''Јелак - Смпнице'', ''Градищтанскп Пстрвп'' и Стиг'' пптребнп је 
израдити елабпрате п зпнама санитарне защтите, у складу са Закпнпм п впдама (''Сл. гласник 
РС'', бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018-др.закпн) и на пснпву оих спрпвпдити 
пдржаваое зпна санитарне защтите. 
 

Кпнцепција система за трансппрт впде, заснпванпг на кприщћеоу два извприщта на севернпм 
делу Ппщтине, пружа мпгућнпст за ппвпљнп рещеое снабдеваоа впдпм свих насеља у 
Ппщтини, изузев насеља Курјаше, Мајилпвац и Сиракпвп. Тпме у прилпг гпвпри шиоеница да 
укупан капацитет ппстпјећег извприщта ''Јелак - Смпнице'' и нпвпизграђенпг извприщта 
''Градищтанскп пстрвп'', пд 270 l/s, премащује израшунате пптребе за впдпм на крају прпјектнпг 
перипда. 
  

Лпкација два извприщта на севернпм делу Ппщтине је ппвпљна са аспекта  близине највећих 
центара пптпрщое, кап и целпкупнпг севернпг дела кпји се пдликује већим пптребама за 
впдпм.  
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Будући впдпвпднп-дистрибутивни систем насеља Великп Градищте, Кусиће и Ппжеженп, ће 
ппстати деп ппщтинскпг система, щтп знаши да су и рещеоа развпја пвпг система усклађена са 
стратегијпм развпја система за снабдеваое впдпм на ппдрушју целпкупне Ппщтине. Да би 
пбједиоаваое на највећем делу Ппщтине билп мпгуће, неппхпднп је кпнципирати систем са 
јединственим висинским зпнираоем. Наиме, јединп у таквим услпвима је мпгуће ппстићи 
флексибилнпст система за прихват впде са разних ппдрушја. Дпдатнп, у пваквпм систему је 
мпгуће и трансппртпвати впду у удаљене делпве Ппщтине, щтп има знашај и у услпвима 
мпгућег снабдеваоа разматранпг ппдрушја и са ванппщтинских извпра. У тпм смислу, ппщлп се 
пд ппстпјећег система на ппдрушју Великпг Градищта и пкплине, шије пптребе, у ппстпјећим и 
будућим услпвима, превазилазе пплпвину укупне ппщтинске пптрпщое впде. На пвпм 
ппдрушју, гпроа граница прве висинске зпне ппстпји на кпти 100mnm. Уважавајући пву 
шиоеницу, гпрое границе псталих висинских зпна су прпјектпване на вреднпстима кпје се 
сукцесивнп увећавају за пп 5m: гпроа граница II вис. зпне - 150mnm, гпроа граница III вис. 
зпне - 200mnm итд. 
 
Какп ће извприщта "Јелак-Смпнице" и "Градищтанскп пстрвп" представљати јединствен пар 
ппщтинских снабдеваша впдпм у нареднпм вищедеценијскпм перипду, неппхпднп је пдвпјити 
дистрибутивни (шак трансппртни - магистрални) деп система пд извприщта. Пвај прекид на 
извприщту "Јелак-Смпнице" је предвиђен већ за фазу ппбпљщаоа рада система (ппвећаое 
запремине базена на извприщту), а слишнп рещеое је усвпјенп и за нпвппрпјектпванп 
извприщте "Градищтанскп пстрвп".  
 
Ппстрпјећи дистрибутивни капацитети на ппдрушју Великпг Градищта и пкплних насеља се 
пстављају у функцији и кпристе кап деп рещеоа ппщтинскпг система.  
 
Иакп равнишарски карактер највећег дела ппщтинскпг ппдрушја не пружа щирпке мпгућнпсти 
кприщћеоа гравитације, кап нашина трансппрта впде на великим растпјаоима, максималнп је 
кприщћенп брдпвитп ппдрушје у централнпм делу Ппщтине. Наглащава се да је, у највећпј 
мпгућпј мери, кприщћенп рещеое са пумпаоем на краткпм пптезу (извприщте – резервпар), 
уз каснији гравитаципни пласман ка ппщтинским насељима. При тпме, неппвпљнпст 
представља шиоеница да су извприщта лпцирана најнижем делу Ппщтине, щтп ппредељује 
пумпаое, кап примарни вид трансппрта.  
 
У складу са резултатима прпрашуна пптреба за впдпм на крају планскпг перипда, мпгућнпстима 
ппстпјећег извприщта "Јелак-Смпнице" и шиоенице да три ппщтинска насеља нису предвиђена 
за прикљушеое на ппщтински систем, за крај планскпг перипда се не предвиђа пласман 
целпкупне кплишине пд 200l/s из нпвппрпјектпванпг извприщта "Градищтанскп пстрвп", већ 
самп пкп 150l/s. 
 
На ппдрушју насеља лпцираних на западу Ппщтине - Курјаше, Мајилпвац и Сиракпвп у тпку је 
реализација система за снабдеваое впдпм, заснпванпм на кприщћеоу извприщта ''Стиг'', на 
гранишнпм ппјасу Ппщтине. Пвп извприщте шине три бунара, укупнпг капацитета пкп 20 l/s. 
Пптрпщаши у предметним насељима су лпцирани на ппдрушју III висинске зпне (150 – 200mnm), 
а кпнфигурација пкплнпг терена је највећим делпм таква, да је пнп ниже пд ппдрушја 
станпваоа. У тим услпвима, самп на лпкалитетима јужнп пд Сиракпва и севернп пд Курјаша, 
ппстпје услпви за изградоу резервпара. У тим ташкама су пбјекти и изграђени:  

- Р Сиракпвп: КД/КП = 213,5/217mnm, V = 350m
3

;  

- Р Курјаше: КД/КП = 222,5/226mnm, V = 350m
3

 + 350m
3 

у II фази 
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Наведене запремине представљају дпвпљан капацитет за изравнаое шаспвне 
неравнпмернпсти пптрпщое, али је прпблем пвпг система садржана у шиоеници да су кпте 
резервпара кпји функцинищу у пквиру истпг система, на разлишитим висинама. Наиме, 
кпнцепција за снабдеваое впдпм ппдразумева пумпаое на извприщту и директан пласман у 
наведена насеља, на шијим крајевима су лпцирани резервпари. Тп знаши да пви резервпари, пп 
свпјпј хидраулишкпј функцији представљају кпнтрарезервпаре, са пијезп – кптпм на извприщту, 
кап дпминантним услпвпм тпка. Кпнцепција са два резервпара у јединственпм систему је 
крајое псетљива, ппсебнп акп се ради п кпнтрарезервпарима, са пумпаоем на извприщту кап 
дпминатним услпвпм тпка.  
 
Пвп  ппдразумева следеће пснпвне режиме рада:  

у режиму снижене пптрпщое пијезп кпта у дистрибуцији је вища пд кпта резервпара, 
щтп тпк впде шини једнпсмерним (извприщте – дистрибуција – резервпари);  

- у режиму ппвищене пптрпщое афирмище се улпга кпнтрарезервпара, у смислу да је 
оегпва (оихпва) кпта дпвпљнп вища пд пијезп кпте у систему, щтп тпк впде шини 
двпсмерним (извприщте – дистрибуција и кпнтрарезервпар – дистрибуција);  

- прпблем са ппстпјаоем кпнтрарезервпара мпжеда настане услед ризика да будућа 
реална пптрпщоа буде маоа пд пшекиване (прпјектни перипд пд 20 или 30 гпдина, 
пптрпщоа кап стпхастишка велишина). Пва мпгућнпст мпже у дугпм перипду да ушини 
пијезп кпте у дистрибуцији вищим пд кпте кпнтрарезервпара. У тим услпвима, 
ппстпјаое кпнтрарезервпара у систему је депласиранп, збпг немпгућнпсти да се из 
оега евакуище впда; 

- претхпдни ппис се пднпси на функципнисаое једнпг кпнтрарезервпара у систему, дпк 
ппстпјаое два таква пбјеката у пквиру исте висинске зпне (щтп је слушај на предметнпм 
ппдрушју), наведени прпблем мултиплицира (кпмуникација између двају 
кпнтрарезервпара, брже пуоеое/пражоеое једнпг пд оих итд.).  

 
Реализпванп рещеое је неприхватљивп, јер билп кпји пд два нашелна режима рада не 
задпвпљава:  

 у режиму рада бунарских агрегата на извприщту, пуоеое резервпара Курјаше пзнашава 
преливаое Р Сиракпвп (нижа кпта, блиска лпкација извприщта, маоа пптрпщоа);  

 у режиму мирпваоа агрегата на извприщту, у систем се пласира впда из Р Курјаше, али 
не и из Р Сиракпвп, јер пвај пбјекат пстаје “пптппљен” виспким пијезп  режимпм, 
диктираним радпм Р Курјаше. 

 
У свакпм пд наведених нашелних режима рада система, улпга Р Сиракпвп пстаје депласирана. 
Псим тпга, у перипдима мирпваоа агрегата на извприщту, главни дистрибуципни впдпви 
φ200/φ150 су недпвпљни за прпнпс шаспвнпг максимума пптрпщое из Р Курјаше. У режиму 
максималне шаспвне пптрпщое и режимима блиским пвпм нивпу, већи деп мреже Сиракпва и 
Мајилпвца пстаје без впде (мпделска индикација ппдпритиска). Резултати прпрашуна гпвпре п 
паду пијезп кпте пд, шак 50m, на пптезу Курјаше – низвпдне ташке у насељу Мајилпвац.  
Пшигледнп је да су неппхпдне радикалне интервенције на пвпм систему, јер изведенп рещеое 
представља алармантнп неппвпљнп стаое.  
Да би се задржали ппстпјећи пбјекти у систему и ппред изградое резервпара Курјаше на 
знатнп вищпј кпти пд прпјектпване (да се не би пбезвредили дпсадащои наппри на изградои 
система), ппредељена је кпнцепција кпја ппдразумева следеће:  

 Прекид система на лпкацији рашве за Сиракпвп и изградоу резервпара у тпј ташки: Р 
Сабирни: КД/КП = 134/138 mnm, V = 700 m3;  

 Пумпаое из Р Сабирни у два, међуспбнп независна, правца – ка Р Курјаше (са успутним 
прикљушеоем насеља Мајилпвац) и ка Р Сиракпвп: ПС Курјаше: Q = (2+1) x 15 l/s, H = 105 
m и ПС Сиракпвп: Q = (2+1) x 6 l/s, H = 89 m  
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 Изградоу нпвих цевпвпда на ппдрушју насеља Курјаше и Мајилпвац, ради ппвећаоа 
прппусне мпћи система (алармантнп непрппуснпг)  

 

Решеое за ппштински систем дп 2030. гпдине 

 
Неппхпдни радпви на ппбпљщаоу услпва впдпснабдеваоа пбухватају ппвећаое капацитета 
целпг система и пшуваое ппстпјећег квалитета впде на извприщту. Тп ппдразумева 
истраживаое мпгућнпсти ппвећаоа капацитета извприщта, сппвпђеое радпва и мера оегпве 
санитарне защтите, ппвећаое запремине резервпарскпг прпстпра, ппвећаое и прпщиреое 
капацитета и рекпнструкцију делпва мреже (замена ппстпјећих азбест-цементних цевпвпда, 
ппвећаое прешника итд).  
 
ППДСИСТЕМ  ПСТРПВП - КУМАНЕ (ДПВПДНИ ДЕП СИСТЕМА) 
 
Низвпднп пд ППВ “Пстрпвп”, предвиђа се изградоа пумпне станице за пласман впде у 
ппщтински систем: ПС Пстрпвп: Q = (3+1) x 50 l/s, H = 75 m 
Ппред наведенпг пбјекта, кпји представља елемент система на главнпм правцу снабдеваоа у 
Ппщтини, за снабдеваое впдпм насеља Пстрпвп, предвиђена је хидрпфпрска станица, 
следећих карактеристика: ХС Пстрпвп: Q = (2+1) x 4 l/s, H = 32 m  

 
Пптисни цевпвпд ПС Пстрпвп је прпјектпван кап φ 500, дужине 1.500 m, са важнпм наппменпм 
да се ради п цевпвпду магистралнпг карактера. На низвпднпм крају цевпвпда φ 500, кпји је 
прпјектпван у кприту језера, предвиђа се рашваое у два правца - φ300 ка кпмплексу Бели 
Багрем и φ 400 ка централнпм ппщтинскпм резервпару - Р “Кумане”.  

 
Цевпвпд φ 300, кап пдвoјак цевпвпда φ 500/φ400, на правцу Пстрпвп – Кумане, ће пласирати 
пптребне кплишине впде за туристишки кпмплекс и насеља Великп Градищте и Ппжеженп, кпја 
ће, и у будуће, функципнисати у пквиру јединственпг система. На низвпднпм крају цевпвпда φ 
300 се предвиђа изградоа впдптпроа (ВТ Бели Багрем), на ппдрушју туристишкпг кпмплекса. 
Пвај пбјекат ће служити за директан пласман пптребних кплишина впде за туристишки 
кпмплекс и, даље, за насеља Великп Градищте и Ппжеженп, щтп знаши да је предвиђен за 
укљушеое у градски систем са улпгпм јпщ једнпг виталнпг пбјекта (ппстпјећи и, у каснијим 
фазама, прпщирени впдптпрао, представља други пбјекат тпг типа) . Пвде се наглащава да ће 
се ВТ Бели Багрем карактерисати кптама кпје су пдгпварајуће у градскпм систему (нещтп вище 
пд ппстпјећег впдптпроа). Међутим, пве кпте су (за пкп 10 m) ниже пд раднпг пијезпметра у 
дпвпднпм систему, кпји је ппредељен кптама на ПС Пстрпвп и Р Кумане (у пвпм – дпвпднпм 
ппдсистему, главни тпкпви се пдвијају на правцу Пстрпвп – Кумане). Пва шиоеница, псим щтп 
пзнашава да је ВТ Бели Багрем “бпшнп прикљушен” на правац φ500/φ400 Пстрпвп – Кумане, 
знаши и да је неппхпдна примена регулатпра, на улазу у впдптпрао, да би се изврщила защтита 
пд преливаоа и некпнтрплисанпг птицаоа впде. Какп је дпвпдни систем магистралнпг 
карактера, крпз дпвпдни цевпвпд φ 300 ће уједнашене кплишине (недељнп, месешнп, сезпнски 
уједнашене) пристизати у впдптoрао, а из оега ће птицати у складу са тренутнпм 
неравнпмернпщћу градскпг система.  

 
Следећи релевантни цевпвпд у дпвпднпм систему -φ 400, представља други прпјектпвани 
прпфил на главнпм правцу Пстрпвп – Кумане (пписани цевпвпд φ 300 за Бели Багрем мпже да 
се ппсматра кап “бпшни прикљушак” на главну дпвпдну линију). Пвде се, ппд терминпм “главни 
правац”, не ради п припритетима, нити планским усмераваоем ппјединих кплишина впде ка 
неким пптрпщашима, на рашун других, већ једнпставнп пзнашава шиоеницу да је пбјекат 
прпјектпван у низвпднпј ташки цевпвпда φ 400 – Р Кумане, вищи пд ВТ Бели Багрем. Из тпг 
разлпга, радни пијезпметар у предметнпм дпвпднпм ппдсистему је прпјектпван такп да се 
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впда пласира у Р Кумане, дпк шиоеница да је радни режим у градскпм систему нижи, 
пмпгућава пписанп “бпшнп прикљушеое” цевпвпда φ 300 и ВТ Бели Багрем. Тп, такпђе знаши, 
да су карактеристике ПС Пстрпвп такп изабране да пмпгућавају пласман пптребних кплишина 
впде у Р Кумане и ВТ Бели Багрем и да је предвиђен аутпматски рад агрегата у ПС Пстрпвп, с 
пбзирпм на Р Кумане.  

 
Р Кумане: КД/КП = 123/128 мнм, В = 1.000 м3  

 
Р Кумане представља централни пбјекат ппщтинскпг система, у кпји ће се пласирати највећи 
деп впде, прпизведене на извприщту Пстрпвп (100 l/s, наспрам кплишине пд 50 l/s, кпја се 
пласира у ВТ Бели Багрем, на нивпу дневнпг прпсека, у дану максималне пптпрщое, на крају 
прпјектнпг перипда). Из Р Кумане впда ће се пласирати на целпкупнп ппдрушје Ппщтине, 
изузев градскпг система (Великп Градищте, Ппжеженп и кпмплекс Бели Багрем) и трију насеља 
на западу – Курјаше, Мајилпвац и Сиракпвп, кпја ће се снабдевати впдпм у пквиру ппсебнпг 
система.  

 
Нашелнп, Р Кумане има двпјаку улпгу у ппщтинскпм систему:  

- Дистрибуципни резервпар I висинске зпне, за већи брпј ппщтинских насеља на западу- 
Кумане, Тппплпвник, Кисиљевп, Ппппвац, Ђуракпвп, Бискупље) и у централнпм делу 
Ппщтине (Кусиће, Трибрпде, Средоевп).  

- −  Ппдепна кпмпра за пласман у удаљена ппщтинска ппдрушја – ппсредствпм цевпвпда 
кпји пласирају впду дп пптрпщаша у гпре набрпјаним насељима (цевпвпди мещпвитпг  
карактера, у највећем брпју слушајева).  

 
Да би пстварип наведене улпге у систему, Р Кумане се мпра пдликпвати гпре наведеним 
карактеристикама (највищи резервпар I висинске зпне у систему). Када је реш п наведеним 
улпгама пвпг пбјекта у ппщтинскпм систему, оегпва лпкација и запремина, кап и трасе 
пписаних цевпвпда φ 500, φ 400 и φ 300 у дпвпднпм ппдсистему, су настале кап резултат 
разматраоа, заснпванпг на ставпвима, кпји се изнпсе у наставку.  

- Р Кумане, прпјектпван на лпкалитету Влащка страна, у ппднпжју брдпвитпг ппдрушја, 
представља ташку кпја висински пдгпвара пплпжају резервпара I висинске зпне, а 
најближа је лпкацији нпвппрпјектпванпг извприщта Пстрпвп. Ради се п пптреби да се 
впда пумпа на најкраћем мпгућем пптезу (правац извприщте – резервпар), да би се 
пмпгућип низвпдни гравитаципни трансппрт, на најдужем мпгућем делу тпка впде.  

- Чиоеница да је пптребна кпта пвпг пбјекта (кап дистрибуципнпг резервпара I висинске 
зпне и, истпвременп, узвпднпг услпва за пласман у удаљена ппщтинска ппдрушја) већа 
пд раднпг нивпа у градскпм систему, пмпгућава пласман у Р Кумане (главни правац 
тпка у дпвпднпм ппдсистему) и истпвременп у ВТ Бели Багрем – ппсредствпм “бпшнп 
прикљушенпг” цевпвпда φ 300, уз примену регулатпра на улазу у впдптпрао. Да би се 
пстварила пва идеја и пптимизпвале карактеристике пдгпварајућих пбјеката и 
цевпвпда, траса главнпг правца дпвпднпг ппдсистема φ500/φ400 је изабрана такп, да, 
уз пписани услпв пумпаоа на щтп краћем пптезу (дп Р Кумане), буде щтп ближе 
центрима пптрпщое у туристишкпм кпмплексу. Кап щтп је упшљивп на прилпгу, пва 
траса “тангира” кпмплекс Бели Багрем, щтп је резултпвалп малпм дужинпм цевпвпда φ 
300 (L = 400 m), у правцу градскпг система.  

- Пписани систем снабдеваоа впдпм града, са извприщта Пстрпвп, је пмпгућип 
пптимизпване карактеристике Р Кумане, кап и дпвпда за град. Наиме, на 
алтернативнпм мпделу, на кпме је симулиранп рещеое са Р Кумане кап узвпдним 
услпвпм за пласман у град (рещеое без “бпшнпг прикљушеоа” на ппдрушју Белпг 
Багрема), ппвећане кплишине су се пласирале у пвај пбјекат и евакуисале из оега, щтп 
је резултпвалп оегпвпм већпм пптребнпм запреминпм, пд 2.000 m кубних. При тпме, и 
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у пвпм рещеоу је билп неппхпднп да се изгради нпви впдптпрао (еквивалент 
пписанпм впдптпроу Бели Багрем, у усвпјенпј варијанти рещеоа), јер Р Кумане, са 
карактеристишним кптама 123/128 mnm, не мпже адекватнп да се укљуши у рад 
градскпг система, у кпме је радни пијезп режим нижи за cca 1 бар (у тпм слушају, 
целпкупна пптрпщоа градскпг система, или бар оен највећи деп, би се ппдмиривала 
из Р Кумане, пднпснп, увећан пијезп режим, диктиран нивппм у Р Кумане, би 
“пптппип” пласман из ппстпјећег впдптпроа, пднпснп, извприщта Јелак). Дпдатнп, у 
тпј, пдбашенпј варијанти рещеоа, билп је неппхпднп да се предвиди дпвпдни цевпвпд 
φ400, за градски систем, дужине пкп 2 km, щтп је далекп неппвпљније пд пписанпг 
дпвпда φ300, дужине 400 m (цевпвпди са еквивалентним улпгама у систему, 
прпјектпвани у пквиру две кпнкурентске варијанте рещеоа).  

 
Из Р Кумане, впда се, ппсредствпм међуспбнп независних цевпвпда, евакуище у два правца:  

- у ппдсистем Кумане – Рам (ппдсистем ”северпзапад”)  
- у ппдсистем Кумане – Камијевп (ппдсистем “центар”)  

 
ППДСИСТЕМ КУМАНЕ - РАМ (“СЕВЕРПЗАПАД”)  
 
Ппдсистем Кумане – Рам, укљушује систем пбјеката и цевпвпда I и II висинске зпне, на 
северпзападнпм делу Ппщтине, са Р Кумане, кап узвпдним услпвпм пласмана. Из пвпг пбјекта, 
кпји, између псталпг, представља дистрибуципни резервпар I висинске зпне, впда ће се 
евакуисати у предметни ппдсистем, ппсредствпм система цевпвпда φ350/φ300/φ250, са Р 
Затпое (дистрибуципни резервпар I висинске зпне), кап низвпднпм ташкпм на пвпм правцу. 
Наведени цевпвпди φ350/φ300/φ250 су прпјектпвани кап дистрибуципни за насеља Кумане, 
Тппплпвник, Кисиљевп и Затпое, лпцирана на ппдрушју I висинске зпне, али и кап магистрални 
за пстала насеља, на пвпм делу Ппщтине. Пви цевпвпди, кпји представљају и главни правац 
снaбдеваоа оенпг северпзападнпг дела, су предвиђени за изградоу уз лпкални пут Кумане – 
Затпое, а представљају редни систем впдпва, кпји се, ппсматрајући у низвпднпм смеру, 
ппстепенп редукује, са прпфила 350 mm (на пптезу Р Кумане – насеље Кумане), дп 250 mm (на 
пптезу Кисиљевп – Затпое – видети пилпжену ситуацију). На пписанпм главнпм правцу, кпји је 
прпјектпван у I висинскпј зпни, предвиђена су прикљушеоа двају цевпвпда:  

- φ 150 (са низвпднпм редукцијпм на φ 100) – за пласман у насеља Ппппвац и Ђуракпвп;  
- φ 150 – за снабдеваое впдпм насеља Бискупље  

 
У низвпднпј ташки главне дистрибуципне линије φ350/φ300/φ250 је прпјектпван резервпар И 
висинске зпне “Затпое”, следећих карактеристика:  Р Затпое: КД/КП = 115/119mnm, V = 500m3  
 
Наведенп знаши да се впда, за северпзападни деп Ппщтине, из Р Кумане, ппсредствпм главне 
дистрибуципнп/магистралне линије φ350/φ300/φ250, пласира у Р Затпое, са успутним 
снабдеваоем пптрпщаша у I вис. зпни набрпјаних насеља (директнп – за насеља лпцирана на 
правцу Кумане – Затпое, пднпснп ппсредствпм прикљушних цевпвпда за насеља Ппппвац, 
Ђуракпвп и Бискупље). Из наведених карактеристика двају резервпара I зпне на пвпм делу 
Ппщтине (Р Кумане и Р Затпое), јаснп је да исти нису предвиђени да функципнищу са улпгпм 
главна ппдепна кпмпра – кпнтрарезервпар, јер је пптпои знашајнп нижи пд Р Кумане. Из тпга 
следи да ће се неравнпмернпст пптрпщое I висинске зпне, на пвпм ппдрушју, равнати из Р 
Кумане, дпк Р Затпое, на правцу Р Кумане – насеље Затпое, представља прекидну кпмпру. Тп 
знаши да је Р Затпое предвиђен са улпгпм дистрибуципнпг резервпара за истпименп насеље, 
али са нещтп умаоенпм вреднпщћу карактеристишних кпта, у пднпсу на дпминантни Р Кумане.  
Псим за насеље Затпое, кпје је лпциранп исппд кпте 100 mnm (гпроа граница I вис. зпне), из Р 
Затпое ће се пласирати и пптребне кплишине впде за удаљенп насеље Рам, лпциранп на 
крајоем северпзападу Ппщтине, на ппдрушју II висинске зпне.  
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Крпз главни дистрибуципни цевпвпд φ 200 у насељу Затпое, ппред кплишина за директан 
пласман дп лпкалних пптрпщаша, трансппртпваће се и трансфер кплишине, предвиђене за Рам. 
Низвпднп пд насеља Затпое, главни цевпвпд се редукује на φ 150 и, кап такав, пвај цевпвпд 
(магистрални за Рам), ће се изградити, све дп лпкалитета Студенац, на гпроим кптама I зпне 
(90 mnm), на месту где је предвиђена изградоа бустер станице: БС Рам: Q = (2+1) x 2,3 l/s, H = 
63 m  
 
Ппсредствпм БС Рам, впда ће се, на краткпм пптезу – ппсредствпм пптиснпг цевпвпда φ 100, 

трансппртпвати дп резервпара II висинске зпне: Р Рам: КД/КП = 170/174 mnm, V = 100 m
3 

 
 
Низвпднп пд Р Рам, кпји је предвиђен за изградоу на брду Утрине, изнад насеља Рам, 
прпјектпван је цевпвпд φ 150, кап главни дистрибуципни за насеље. Насеље Рам представља 
јединп ппдрушје снабдеваоа у ппдсистему северпзапада Ппщтине, кпје је лпциранп у II 
висинскпј зпни.  

 
ППДСИСТЕМ КУМАНЕ - КАМИЈЕВП (“ЦЕНТАР”)  
 
Ппсредствпм цевпвпда φ 400, независнпг у пднпсу на претхпднп пписану главну линију 
снабдеваоа северпзапада Ппщтине (φ350/φ300/φ250), из Р Кумане ће се трансппртпвати 
пптребне кплишине впде за насеља лпцирана у централнпм и јужнпм делу Ппщтине. Иу пвпм 
слушају, Р Кумане представља дистрибуципни резервпар I висинске зпне, на дугпм пптезу – пд 
насеља Кумане дп Средоева (видети прилпжену ситуацију). На пвпм пптезу, директан пласман 
из Р Кумане имаће пптрпщаши у I висинскпј зпни пвпг ппдрушја (Кусиће, Трибрпде и Средоевп), 
а пдгпварајућа главна линија снабдеваоа ће се карактерисати прешницима φ400/φ350. Псим 
директне дистрибуције за пптрпщаше у I висинскпј зпни, улпга цевпвпда φ400/φ350 је 
садржана и у трансппрту трансфер кплишина за насеља на вищим зпнама, на пвпм ппдрушју. 
Чиоеница да ће се насеље Кусиће снабдевати из Р Кумане (впда из нпвппрпјектпванпг 
извприщта Пстрпвп), није настала збпг жеље да се пвп насеље искљуши из ппстпјећег 
централнпг система (напрптив, ппвезујући цевпвпд φ 150 на пптезу В.Градищте – Ппжежежнп 
пстаје у функцији), већ збпг јединп мпгућег избпра трасе цевпвпда ка централнпм и јужнпм 
делу Ппщтине. Наиме, на ппдрушју насеља Кусиће, лпкални пут за Средоевп и Макце, уз кпји је 
трасиран предметни цевпвпд, прплази крпз узани ппјас између брдпвитпг предела (кпји 
залази у ппдрушје са кптама већим пд 100 mnm), у централнпм делу Ппщтине, и реке Пек, кап 
гранишне ппщтинске линије. На тај нашин, једини мпгући правац трансппрта впде за јужне 
делпве Ппщтине је услпвип директан пласман у насеље Кусиће.  
 
Међутим, наведена шиоеница не пзнашава престанак разлпга за ппстпјаое цевпвпда φ150, на 
правцу Великп Градищте – Кусиће (ппстпјећи систем, пписан у претхпдним ппглављима). Пвај 
цевпвпд се задржава у функцији, али са измеоенпм улпгпм у ппщтинскпм систему – улпгпм 
пласмана ка Великпм Градищту (прпмена смера тпка впде, у пднпсу на ппстпјеће стаое). Тп 
знаши да ће деп кплишина впде, прпизведене на нпвппрпјектпванпм извприщту Пстрпвп, да се 
пласира и са пве стране (крпз насеље Кусиће) у градски систем (другу ппвезујућу ташку ће 
представљати пписани ВТ Бели Багрем). Анализе на мпделу стаоа у дану максималне 
пптрпщое, на крају прпјектнпг перипда, су ппказале да се, крпз ппстпјећи цевпвпд φ 150, из 
насеља Кусиће у Великп Градищте, пласира кплишина дп 10 l/s.  

 
Вепма је важнп нагласити да је радни режим у предметнпм ппдсистему централнпг дела 
Ппщтине вищи пд градскпг, за cca 10 m, јер је диктиран нивппм у Р Кумане, кпји се 
карактерище вищим кптама у пднпсу на релевантне кпте у градскпм систему. Збпг тпга, 
трансппрт из насеља Кусиће у Великп Градищте НЕ СМЕ БИТИ ДИРЕКТАН, већ ће се пписане 
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кплишине, кпје ће се дппремати дп градскпг система, ппсредствпм ппстпјећег цевпвпда φ 150, 
пласирати у ппстпјећи впдптпрао, а пдатле у дистрибуцију. Да би се реализпвала пва мера, 
неппхпднп је ппстпјећи цевпвпд φ 150 раздвпјити пд пстатка дистрибуције (затвприти везу са 
базенпм на извприщту) и изградити нпви ппвезујући цевпвпд φ 150 са впдптпроем.  

 
Алтернативу пвпм рещеоу представља пласман у базен на извприщту (уз примену регулатпра 
на улазу, збпг знашајнп нижих кпта пвпг базена пд диктирајућих карактеристика Р Кумане – да 
би се спрешилп некпнтрплисанп птицаое из ппдсистема “центар”), щтп би елиминисалп 
пптребу за изградопм нпвпг цевпвпда φ 150 – за пствареое везе између ппстпјећег цевпвпда 
φ 150 и впдптпроа у граду. Али, у пвпм слушају би се веће кплишине впде трансппртпвале 
ппсредствпм градске дистрибуципне станице, щтп знаши да би умаоеним инвестиципним 
трпщкпвима у пвпј (ппд)варијанти рещеоа, били супрпстављени ппвећани трпщкпви 
вищедеценијске експлпатације. Какп је пвде реш п прпблему на лпкалнпм нивпу, кпји не 
ппказује утицај на пстатак система, пстављенп је да се на нивпу идејнпг прпјекта рещи циљна 
ташка пласмана впде из насеља Кусиће у Великп Градищте.  

 
Прпблем прецизнпг ппредељеоа прекида утицаја на пптезу Кусиће – Великп Градищте је, 
дакле, кап дилема микрп нивпа, пстављен за рещеое на вищим нивпима прпјектпваоа, али се 
наглащава да пвај прекид мпра да се реализује. Акп се не би изврщип прекид тпка на пптезу 
Кусиће – градска дистрибуција, нерещаваое на микрп нивпу би прераслп у макрп прпблем. 
Наиме, шиоеница да је пијезп режим у ппдсистему “центар” увећан у пднпсу на релевантан 
нивп у граду, услпвљава некпнтрплисан птицај из Р Кумане ка граду (нежељенп велики дптпк 
ка граду, умаоене кплишине кпје се пласирају са ппстпјећег извприщта Јелак – Смпнице), 
пднпснп, у пвпм слушају дплази дп пптпунпг дебаланса у систему.  

 
Низвпднп пд насеља Кусиће, главни цевпвпд φ400/φ350 централнпг ппдсистема је прпјектпван 
уз лпкални пут за Средоевп, снабдевајући пптрпщаше у I висинскпј зпни пвпг ппдрушја и 
трансппртујући пптребне кплишине за насеља лпцирана у вищим зпнама. На ппдрушју насеља 
Царевац, кпји је лпциран у II вис. зпни, предвиђена је изградоа прикљушнпг цевпвпда φ 150, 
на шијем крају је прпјектпвана бустер станица: БС Царевац: Q = (2+1) x 5,0 l/s, H = 57 m  

 
Пптисни цевпвпд пве бустер станице је прпјектпван кап φ 150, са улпгпм пласмана у 
дистрибуципни резервпар II висинске зпне: Р Царевац: КД/КП = 170/174 mnm, В = 200 m3  

 
Наппмиое се да пснпвни медијум за трансппрт впде у II вис. зпну насеља Царевац представља 
пписна бустер станица, са пијезп нивппм на главнпм правцу ппдсистема “центар”, кап 
узвпдним услпвпм тпка. Какп је на главнпм правцу дефинисан цевпвпд φ400/φ350, не самп 
кап магистрални за вище зпне, већ и кап дистрибутивни за ппдрушје I висинске зпне, 
неминпвне су временске псцилације притиска на оему. Затп је важнп нагласити да је, у циљу 
ппстизаоа щтп веће стабилнпсти тпка у систему, неппхпднп да се впда из пписане бустер 
станице директнп (без успутних прикљушеоа) пласира у Р Царевац, а пдатле у дистрибуцију 
истпименпг насеља.  

 
Принцип стабилизације режима, кап ппредељујући за дефинисаое улпге пбјеката 
(директан/индиректан пласман, прекидна кпмпра/кпнтрарезервпар, бустер станица / класишна 
пумпна станица са усисним базенпм и сл.) и цевпвпда (магистрални, дистрибуципни, 
мещпвити), је примеоен при кпнципираоу свакпг ппјединпг елемента ппщтинскпг система.  
Слишнп кпнцепцији I висинске зпне на ппдрушју северпзапада Ппщтине, и у ппдсистему 
“центар” се неравнпмернпст пптрпщое у I висинскпј зпни ппкрива из Р Кумане. Али, за 
разлику пд пписанпг Р Затпое (прекидна кпмпра на пптезу I зпна – I зпна), низвпдна ташка I 
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висинске зпне ппдсистема “центар” – Р Средоевп, представља усисни базен за пласман у II 
висинску зпну, ппсредствпм пдгпварајуће пумпне станице:  

 Р Средоевп: КД/КП = 101/105 mnm, V = 600 m3  

 ПС Средоевп: Q = (2+1) x 20,0 l/s, H = 80 m  
 
Пптисни цевпвпд φ 250 пумпне станице “Средоевп” ће служити за пласман у витални пбјекат II 
висинске зпне на пвпм ппдрушју: Р Камијевп: КД/КП = 174/178 mnm, V = 500 m3  
 
На пптиснпм цевпвпду φ 250, на пптезу Средоевп – Камијевп, предвиђа се изградоа 
прикљушнпг цевпвпда φ 100, за насље Камијевп, лпциранп на ппдрушју II висинске зпне. Тп 
знаши да је на пптезу Средоевп – Камијевп, Р Камијевп прпјектпван кап кпнтрарезервпар, у 
пднпсу на дпминантни нивп на ПС Средоевп, кап и да се пптрпщаши у насељу Камијевп, 
директнп снабдевају впдпм из пвпг ппдсистема.  

 
Међутим, пбјекти и цевпвпди на пптезу Средоевп – Камијевп нису димензипнисани самп за 
задпвпљеое пписане лпкалне пптрпщое, већ и за трансппрт пптребних кплишина за пстала 
насеља, на пвпм ппдрушју. Наиме, из Р Камијевп, кпји ће, слишнп Р Кумане, имати вищеструку 
улпгу у пвпм делу ппщтинскпг система, впда ће се трансппртпвати у два међуспбнп независна 
правца:  

- гравитаципнп – у правцу југа (ппдсистем Камијевп – Макце)  
- ппсредствпм пумпне станице – у правцу југпзапада (ппдсистем Камијевп – Десина)  

 
ППДСИСТЕМ КАМИЈЕВП - МАКЦЕ (“ЈУГ“) 
 
Из Р Камијевп, кпји, између псталпг, представља дистрибуципни резервпар II висинске зпне на 
пвпм систему, предвиђа се гравитаципни пласман у правцу југа Ппщтине. Кпнфигурација 
терена и лпкације насеља Чещљева Бара, Дпљащница и Гаревп, кпја су смещтена на ппдрушју II 
висинске зпне, пмпгућавају ппвпљан гравитаципни пласман из Р Камијевп. Тп знаши да ће се из 
пвпг резервпара врщити директан пласман у II висинску зпну, и тп ппсредствпм главнпг 
дистрибуципнпг цевпвпда φ250/φ200, на пвпм ппдрушју. Пвај цевпвпд је, истпвременп, 
предвиђен и кап магистрални за насеље Макце, лпциранп на ппдрушју III висинске зпне.  
Пписани цевпвпд је прпјектпван кап φ 250, на пптезу Р Камијевп – насеље Чещљева Бара. На 
ппдрушју пвпг насеља, главни дистрибуципни цевпвпд се рашва на два правца: φ200 – ка 
насељу Дпљащница и φ200 – ка насељу Гаревп.  

 
На крају цевпвпда φ 200, низвпднп пд дистрибуције у насељу Дпљащница, предвиђа се изгра-
доа бустер станице, за пласман ка насељу Макце: БС Дпљащница: Q = (2+1) x 5,0 l/s, H = 70 m. 

 
Пптисни цевпвпд φ 150 БС Дпљащница је прпјектпван кап магистрални, са резервпарпм 

“Макце”, лпциранпм у оегпвпј низвпднпј ташки: Р Макце: КД/КП = 224/228 mnm, В = 200 m
3  

 
Низвпднп пд Р Макце, предвиђа се изградоа цевпвпда φ 150, кап главнпг дистрибуципнпг за 
насеље. Какп у насељу Макце ппстпји и знашајан брпј пптрпщаша кпји су лпцирани на ппдрушју 
II висинске зпне (низвпднп пд пптрпщаша у III зпни – на кпсини кпја је лпцирана на супрптнпј 
страни брда у пднпсу на дпвпдни цевпвпд за Р Макце), предвиђена је и примена редуцираоа 
притиска, на граници зпна.  

 
Наглащава се да је кпнфигурација терена таква, да је лпкација Р Макце, пзнашена на 
прилпженпј ситуацији (на сампм врху брда Лпјзе и у неппсреднпј близини лпкалнпг пута), 
једина мпгућа. Низвпднп пд пвпг пбјекта – у правцу пптрпщаша у III висинскпј зпни, терен се 
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пдликује благим падпм, щтп упућује на максималан ппрез при микрплпцираоу трасе 
евакуаципнпг цевпвпда φ 150 (на вищим нивпима прпјектпваоа) и пдгпварајуће детаљне 
хидраулишке прпрашуне, ради елиминације ризика пд ппјаве ппдпритиска на узвпднпм делу 
пвпг цевпвпда.  
 
ППДСИСТЕМ КАМИЈЕВП - ДЕСИНА (“ЈУГПЗАПАД”)  
 
Из Р Камијевп, впда ће се трансппртпвати у југпзападни деп Ппщтине, ппсредствпм пумпне 
станице: ПС Камијевп: Q = (2+1) x 8,5 l/s, H = 90 m  
 
У низвпднпј ташки пптиснпг цевпвпда φ 200 пве пумпне станице, кпји је прпјектпван кап 
магистрални, предвиђа се изградоа резервпара “Љубиое”: Р Љубиое 4: КД/КП = 253/257 

mnm, V = 300 m
3 

 
 
Р Љубиое, висински, припада ппдрушју (нещтп спущтене) IV висинске зпне. Међутим, пвај 
пбјекат није прпјектпван кап дистрибуципни, јер на ппдрушју IV висинске зпне не ппстпје 
пптрпщаши, нити се планира оихпвп насељаваое. Р Љубиое 4 ће представљати ппдепну 
кпмпру, за гравитаципни пласман у резервпаре III (Р Љубиое 3) и II висинске зпне (Р 
Пешаница).  

 
Рещеое са пумпаоем из II у IV висинску зпну, са низвпдним гравитаципним пласманпм у 
ппдрушја нижих зпна, налази смисап у тещкпј кпнфигурацији терена. Наиме, између ппдрушја 
насеља Љубиое (III висинска зпна) и Пешаница (II висинска зпна) ппстпји виспкп ппдрушје – 
брдп са висинским пплпжајем IV зпне, щтп депласира гравитаципни пласман из Љубиоа ка 
Пешаници. Наппмиое се да је Љубиое ближе лпциранп узвпднпм пбјекту – ПС Камијевп, т.ј, 
тпк впде, на пвпм ппдрушју, има смер Камијевп – Љубиое – Пешаница. Такпђе, пумпаое дп 
резервпара III висинске зпне (Љубиое 3), не пдгпвара, јер су и II и III висинска зпна пвпг 
ппдрушја раздвпјене брдпм између оих.  

 
Збпг наведенпг, ппредељен је пласман у највищу лпкалну ташку, кпја висински пдгпвара 
пплпжају IV зпне, са ппвпљним гравитаципним пласманпм у пкплне резервпаре III (Р Љубиое 
3) и II (Р Пешаница) зпне:  
Р Љубиое 3: КД/КП = 220/224 mnm, V = 50 m3  
Р Пешаница: КД/КП = 171/175 mnm, V = 150 m3  

 
Дпвпдни цевпвпди φ 150 и φ 200, за Р Љубиое 3 и Р Пешаница, редпм, су међуспбнп 
независни и прпјектпвани су кап магистрални. У пба слушаја се предвиђа уградоа регулатпра 
на улазу у резервпар, збпг велике висинске разлике у пднпсу на Р Љубиое 4.  

 
Главни дистрибуципни впд φ 150 насеља Пешаница је прпјектпван кап независан пд цевпвпда 
φ 200, кпјим ће се трансппртпвати пптребне кплишине впде за насеље Десина, лпциранп на 
ппдрушју II висинске зпне. Р Пешаница је, у складу са тим, предвиђан да функципнище кап 
дистрибувипни за насеља Пешаница и Десина.  
 
ГРАДСКИ СИСТЕМ  
 
Анализа рада ппстпјећег система на ппдрушју насеља Великп Градищте, Кусиће и  Ппжеженп 
указала је на оегпве пснпвне слабпсти: 

- виспк степен губитака у систему, 
- ниска прппусна мпћ на знашајнпм делу мреже,  
- недпвпљнпст резервпарскпг прпстпра,  
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- изравнаое највећег дела шаспвне неравнпмернпсти пптрпщое радпм дистрибуципне 
пумпне станице, щтп представља извпр нестабилнпсти режима у систему. 

 
Извприщте "Јелак – Смпнице" није недпвпљнп и да истп мпже квантитативнп да задпвпљи 
реалне ппстпјеће пптребе за впдпм у систему. Чак и у услпвима сезпнскпг недпстатка впде у 
ппјединим делпвима мреже, збпг ниске прппусне мпћи мреже у брпјним делпвима система, и 
у услпвима алармантнп виспких губитака у систему, вреднпст средое гпдищое специфишне 
нетп пптрпщое станпвнищтва пстаје прпсешнп виспка. Дакле теза п недпстатку впде на 
ппстпјећем извприщту не стпји.  
 
У складу са претхпдним, не стпји теза да је неппхпднп прпщиреое извприщта, ради 
ппбпљщаоа рада ппстпјећег система. Напрптив, истп је пптпунп неприхватљивп, јер би свакп 
ппвећаое извприщних капацитета ппвећалп кплишину губитака у систему, пднпснп деп 
прпизвпдое кпји се унапред птписује. При тпме, гпре пписани критишни делпви система, би и 
даље пстајали без впде (јер се не би ппвећала прппуснпст пдгпварајућих делпва мреже), 
режим рада би бип изразитп прпменљив (јер се не би ппвећап резервпарски прпстпр за 
изравнаое).  

 
Рещеое прпблема ппбпљщаоа у ппстпјећем систему се крије у интервенцијама на оегпвпм 
дистрибутивнпм делу. При тпме, већ је наведенп да ће се рещеоем првпг пд наведених 
прпблема – редукцијпм губитака на прихватљив нивп пд 30 – 35 %, (са ппстпјећих цца 50 %), 
знашајна кплишина впде пслпбпдити за прикљушеое туристишких капацитета у кпмплексу Бели 
багрем, кпји се убрзанп граде.  

 
Ппдрушје градскпг система, према рещеоу снабдеваоа впдпм дп 2030. гпдине, укљушује 
ппщтински центар – Великп Градищте, туристишки кпмплекс Бели Багрем и насеље Ппжеженп, 
лпциранп на крајоем северпистпку Ппщтине. Тп знаши да се ппдрушје снабдеваоа впдпм у 
пвпм систему смаоилп, у пднпсу на ппстпјеће стаое – насеље Кусиће је прикљушенп 
ппдсистему “центар”, са дппремаоем впде из Р Кумане.  

 
Већ је наглащенп да ће се прпизвпдоа впде пд 150 l/s (на нивпу дневнпг прпсека) на 
нпвппрпјектпванпм извприщту "Градищтанскп пстрвп", у дану максималне пптрпщое, на крају 
прпјектнпг перипда, расппделити на следећи нашин:  

- ВТ Бели Багрем: 50 l/s (за градски систем)  
- Р Кумане: 100 l/s (90 l/s за ппщтинска насеља, 10 l/s за градски систем)  

 
Пптребе за впдпм градскпг система, пд 130 l/s, у дану максималне пптрпщое, на крају 
прпјектнпг перипда, се ппдмирују са:  

- 50 l/s (са извприщта Пстрпвп – прекп ВТ Бели Багрем)  
- 10 l/s (са извприщта Пстрпвп – из насља Кусиће и прекп ппстпјећег ВТ Караула)  
- 70 l/s (са извприщта Јелак – Смпнице, прекп ВТ Караула).  

 
Битна наппмена, кпја се пднпси на прпјектпвани рад градскпг система, је садржана у ставу да 
кплишине кпје пристижу са извприщта "Градищтанскп пстрвп", мпрају да се “умире” у једнпм 
пд два впдптпроа (ппстпјећи – ВТ Караула, нпивппрпјектпвани – ВТ Бели Багрем), јер је режим 
у градскпм систему нижи пд релеватнпг нивпа у ппщтинскпм.  

 
Функципнисаое градскпг система је прпјектпванп са стабилним режимпм, на ппдрушју унутар 
две фиксиране ташке – двају впдптпроева, кпји ће бити лпцирани на супрптним крајевима 
дистрибуције и у кпје ће се пласирати кплишине впде са ппщтинских извприщта. Да би пви 
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пбјекти пдгпвприли задатим захтевима, пни се мпрају пдликпвати пптребним запреминама:  
- ВТ Караула 3: КД/КП = 114/119 mnm, V = 2.150 m3  
- ВТ Бели Багрем: КД/КП = 115/120 mnm, V = 1.200 m3  

 
Ппвећаое резервпарскпг прпстпра на лпкацији Караула, ппдразумева изградоу нпвпг 
впдптпроа, запремине 1.500 m3, кпји ће бити реализпван у пблику сппјених судпва, у пднпсу 
на ппстпјећи пбјекат.  

 
Дистрибуципна пумпна станица је предвиђена да пласира впду са извприщта Јелак – Смпнице 
директнп (без успутних прикљушеоа) у ВТ Караула, щтп је мера стабилизације режима 
пбјащоеоа у претхпднпм ппглављу (“Ппбпљщаое рада ппстпјећег система”). Наглащава се да 
се пва мера предвиђа тек пп реализацији нпвпг извприщта и пдгпварајућег система цевпвпда и 
пбјеката, кпјима ће се деп пвих кплишина дппремити у градски систем.  

 
Сама дистрибуција, санирана мерама ппбпљщаоа рада ппстпјећег система, ће се развијати и 
прпщиривати у складу са ппвећаоем реалних пптреба за впдпм. Пснпвне правце пвпг развпја 
представљају:  

- дистрибуципни прстен φ300/φ200 пкп кпмплекса Бели Багрем, са вище латералних 
веза φ 200/φ100;  

- нпвппрпјектпвани цевпвпд φ 200 за насеље Ппжеженп;  
- дистрибуципни прстен φ 150 на југпзападнпм ппдрушју града (на правцу ка насељу 

Кумане); − Главне дистрибуципне линије φ200/φ150 у централнпм градскпм ппдрушју.  
 
ФАЗНА ДПГРАДОА ППШТИНСКПГ СИСТЕМА  
 
Ппщтински систем је, глпбалнп, кпнципиран кап линијски систем цевпвпда и пбјеката за 
снабдеваое впдпм на целпкупнпм ппщтинскпм ппдрушју, са изузеткпм три насеља у западнпм 
делу. Изградоа таквпг система вище представља питаое инвестиципних мпгућнпсти негп 
технишкпг ппредељеоа фазнпсти.  

 
Ипак, збпг шиоенице да ппстпје пбјекти у ппщтинскпм систему кпји су пд виталнпг знашаја за 
оегпвп функципнисаое, мпрају се истаћи пдређени ставпви, битни за ппредељеое 
припритета у изградои.  

 Пп реализацији нпвпг извприщта, неппхпднп је реализпвати пбјекте и цевпвпде на 
пптезу Пстрпвп - Кумане, јер је ПС Пстрпвп, кап витални пбјекат дистрибуције 
нпвппрпизведених кплишина впде, димензипнисана за пласман у Р Кумане. Билп какав 
пблик унутарппщтинскпг ппвезиваоа је безпредметан, без изградое Р Кумане и 
дпвпдних цевпвпда φ500/φ400.  

 Да би се мпглп изврщити прикљушеое градскпг система на ппдсистем дпвпда са 
Пстрпва, неппхпднп је припремити дистрибуцију на ппдрушју Белпг Багрема. Тп не 
ппдразумева изградоу целпкупнпг ппмиоанпг прстена φ300/φ200, већ оегпвпг дела – 
цевпвпда φ 300, пд лпкације ВТ Бели Багрем дп низвпднпг краја цевпвпда φ 200, 
предвиђенпг за изградоу у фази ппбпљщаоа рада система. Пвпме би требалп да 
следи изградоа ВТ Бели Багрем и дпвпднпг цевпвпда φ 300 – прикљушнпг на главни 
правац φ500/φ400, у дпвпднпм делу.  

 Измена хидраулишкпг мпдела пласмана са градске дистрибуципне станице (директан 
пласман у ВТ Караула, без успутне пптрпщое) је мпгуће тек ппсле изврщенпг 
прикљушеоа на ппщтински систем, т.ј., тек пп пристизаоу првих кплишина са 
извприщта Пстрпвп, у градски систем.  

 Билп каква изградоа на ппдрушју ппдсистема “југ” и “југпистпк”, је беспредметна без 
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изградое виталнпг пбјекта на пвпм делу Ппщтине – Р Камијевп.  

 Према рещеоу пвпг прпјекта, предвиђа се изградоа пписанпг ппщтинскпг система дп 
2020. гпдине (ппвезиваое свих планираних насеља у јединствени систем), уз пдређену 
дпградоу дп 2030. гпдине. За перипд дп 2010. гпдине се сматралп да је 
преамбиципзнп свакп предвиђаое реализације ппщтинскпг система. Кприсник – 
ппщтинскп кпмуналнп предузеће, има задатак да, у перипду дп 2010. гпд., рещи 
нагпмилане прпблеме ппстпјећег система, у складу са дефинисаним мерама 
ппбпљщаоа оегпвпг рада.  

 Да би се пквирнп ппределила фазнпст изградое ппщтинскпг система, прептпстављенп 
је да ће дп 2015. гпд. бити реализпванп нпвп извприщте, изграђен дпвпдни ппдсистем, 
прикљушен градски систем на нпвппрпјектпванп извприщте (у складу са пписаним 
мерама припрема за пвп прикљушеое), кап и да ће северпзападни деп Ппщтине (на 
пптезу дп насеља Рам) бити укљушенп у рад пвпг система. Пвп предвиђаое има за циљ 
испитиваое перфпрманси система, у услпвима делимишне изграђенпсти и смаоене 
пптрпщое. При тпме, пптребе за впдпм у 2015. гпдини су пдређен на пснпву тренда 
раста пптрпщое, сваке пд присутних категприја.  

 
Парцеле на кпјима се налазе или се планирају пбјекти впдпснабдеваоа, тј. надземни делпви 
система (извприщта, бунари, црпне станице и слишни пбјекти у функцији система) 
представљају грађевинскп земљищте. 
 

3.3.3. КАНАЛИСАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

 
Решеое канализаципних система у селима  
 
Предвиђенп је да свакп насеље има изграђен засебан систем за прешищћаваое птпадних впда 
крпз пакетне јединице, псим за села Ппппвац и Ђуракпвац, и за села Кумане и Тпплпвник где 
тпппграфија терена и близина насеља усмерава ка јединственпм-заједнишкпм ппстрпјеоу за 
прешищћаваое птпадних впда на пакетним јединицама. 
 
На пснпву анализираних сепских насеља и пбављених разматраоа дужина главних кплектпра 
крпз села, срашунатп је да је пптребнп је изградити пкп 60,5 км самп главне кплектпрске 
мреже. Такпђе је на пснпву сагледаваоа тпппграфије терена предвиђена изградоа црпних 
станица за три села и тп Бискупље, Пстрпвп и Сиракпвп. 
 
Предвиђенп је укупнп 30 пакетних ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда. За сепска 
насеља предвиђенп је 23 пакетних ппстрпјеоа и јпщ 7 за викенд насеља кпја су ппстпјећа или 
се пшекује оихпва изградоа у наредних пар гпдина. 
 
Ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда капацитета пд 100 ЕС дп 2 000 ЕС 
 
Збпг малпг брпја кприсника, једнпставне али ефикасне технплпгије и ппднпщљиве цене за 
маоа и средоа насеља треба предвидети уградоу гптпвих ппстрпјеоа, за кпја данас ппстпји 
вепма щирпка ппнуда на светскпм тржищту. Приликпм дефинисаоа прпцеса прешищћаваоа 
птпадних впда маоих насеља ппсебна пажоа ппсвећена је захтевима да прпцес буде 
ефикасан, флексибилан и да се прпцеспм мпже адекватнп управљати. На пснпву 
распплпживих ппдатака и захтева за квалитетпм прешищћених птпадних впда усвпјен је 
биплпщки третман са активним муљем. Прпцес се заснива на принципима дубинске аерације 
са ваздухпм и разградое раствпрених прганских материја ппмпћу микрппрганизама, кпји 
раствпрене прганске материје кпристе кап храну и на тај нашин их редукују дп захтеване 
кпнцентрације. Усвпјен је кпнцепт прешищћаваоа птпадне впде кпји се састпји пд: 
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примарнпг / физишкпг третмана 
секундарнпг / биплпщкпг третмана у кпнтејнеру  
терцијернпг третмана - дезинфекције 
складищтеоа и угущћиваоа муља 

 
Канализаципни систем за Великп Градиште и Сребрнп језерп 
 
Пдвпђеое и прешищћаваое птпадних впда рещава се сепаратнп. У Великпм Градищту већи 
деп теритприје је ппкривен канализаципнпм мрежпм а мпже се рећи и за Бели Багрем, самп 
щтп изграђена канализаципна мрежа у делу викенд насеља није стављена у ппгпн збпг 
неизграђенпсти црпне станице. Пптребнп је дпградити канализаципну мрежу у Великпм 
Градищту у улицама где није изграђена кап и у улицама у Белпм Багрему где сада не ппстпји. 
Напред је наведенп да је прпјектпван главни кплектпр крпз централни деп Великпг Градищта 
кпји ће имати улпгу да растерети пптерећеоа припбални деп кплектпрске мреже. На пснпву 
сагледаваоа распплпживих прпстпрних планпва за пба места прпцеоенп је следеће:  

- у Великпм Градищту треба дпградити дп 2030. гпдине пкп 6 km канализаципне мреже, 
щтп шини 30% у пднпсу на изведену канализацију у Великпм Градищту. Предвиђена је 
изградоа нпве главне црпне станице на лпкацији ппстрпјеоа кап и изградоа маое 
црпне станице на делу нпве канализаципне мреже. Изградоа нпвих кплектпра и 
црпних станица предвиђенп је фазнп и тп у првпј фази изградоа 3 km мреже и главне 
црпне станице, а у другпј фази изградоа дпдатних 3 km мреже и маое црпне станице. 

- у Белпм Багрему (Сребрнп језерп), прпцеоенп је да треба дпградити пкп 2,5 km мреже, 
щтп шини 30% у пднпсу на већ изграђену канализаципну мрежу у пвпм туристишкпм 
насељу. Ппред изградое кплектпра предвиђена је и изградоа нпве црпне станице. 
Изградоа нпвих кплектпра и црпне станице предвиђенп је у две фазе. У првпј фази 
изградилп би се 1,5 km канализаципне мреже и једна црпна станица, а у другпј фази 
јпщ 1 km канализаципне мреже. 

 
Систем за пречишћаваое за Великп Градиште и Сребрнп језерп 

 
За Великп Градищте и Сребрнп језерп (Бели Багрем), планиранп је ппстпјећим урбанистишким 
планпвима, да се птпадне впде заједнишки третирају на једнпм ппстрпјеоу за кпје је 
дефинисана лпкација низвпднп пд Великпг Градищта у близини Дунава. И канализаципна 
мрежа у Великпм Градищту кап и у Белпм Багрему је изграђена са пријентацијпм ка прпстпру 
кпји је дефинисан за будуће заједнишкп ппстрпјеое. 
  
У Генералнпм прпјекту за Великп Градищте и Бели Багрем пбрађене су две варијанте 
технплпгије прешищћаваоа птпадних впда: класишна метпда прешищћаваоа и метпда ппзната 
кап СБР технплпгија. У ппсебнпм ппглављу дат је детаљнији ппис и щематски приказ за пбе 
варијанте технплпщкпг прпцеса прешищћаваоа. 
 
У пквиру Генералнпг прпјекта каналисаоа ппщтине Великп Градищте су разматрана два 
технплпщка ппступка прераде впде са истим или слишним излазним параметрима прешищћене 
впде. Варијанта 1 пбрадила је класишан систем прешищћаваоа, пднпснп тзв. »прпдужену 
бипаерацију«  и Варијанта 2 кпја је пбрадила ппступак прешищћаваоа впде пп технплпщкпм 
ппступку тзв. »СБР«. Избпр варијанте ће изврщити накнаднп, а лпкација ппстрпјеоа је у пба 
слушаја иста. 
 
Да би ппстрпјеое за прешищћаваое мпглп да ради са планираним степенпм прешищћаваоа у 
систем канализације мпгу се увести и индустријске птпадне впде, претхпднп дпведене на 
пдређени квалитет  прихватљив за јавну канализацију. За испущтаое индустријских птпадних 
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впда у градску канализацију услпве издају градске власти или јавнп кпмуналнп предузеће 
надлежнп за пдржаваое канализацијпне мреже и ппстрпјеоа, кпје и предлаже мере и услпве 
за испущтаое. Квалитет птпадне впде кпја се испущта у градску канализацију се утврђује 
Правилникпм п технишким и санитарним услпвима за испущтаое птпадних впда у градску 
канализацију. 
 
Ппред услпвнп великих нестандардних загађиваша пажоа се мпра ппсветити и великпм брпју 
маоих нетипишних загађиваша кап щтп су: мали прпизвпдни ппгпни, аутп сервиси и перипнице, 
разне лабпратприје и медецинске устанпве, фарме и сл. 
 
Захтевани квалитет ефлуента за ппстрпјеоа и пптребан степен пречишћаваоа 
 
На пснпву претхпднп изнетих ппдатака и кпнстатација усвпјен је јединствени критеријум 
прешищћаваоа птпадних впда на градскпм ппстрпјеоу у Великпм Градищту, кап и на малим 
пакетним ппстрпјеоима у пкплним насељима, кпји је базиран на Директиви Еурппске Уније 
91/271/ЕЕЦ, с тим щтп је за ппстрпјеое у Великпм Градищту дат и предлпг рещеоа без 
уклаоаоа нутријената (азпта и фпсфпра).  

 
Технплпгија пречишћаваоа 
 
Прешищћаваое птпадних впда кпје имају карактер кпмуналних птпадних впда са делпм 
претхпднп третираних индустријских птпадних впда се спрпвпди крпз примарни - механишки и 
секундарни – биплпщки третман уз евентуалну примену терцијарне пбраде. 
 
Примарним третманпм се птпадне впде пслпбађају грубих нешистпћа, пливајућег муља (масти 
и уља), кап и лакпталпживих минералних материја, щтп је неппхпднп и са аспекта исправнпг 
функципнисаоа секундарнпг третмана. 
 
Секундарни, тј. биплпщки третман представља пкпсницу шитавпг система за прешищћаваое, 
јер се у пквиру пвпг дела врщи највећа редукција пп свим параметрима квалитета птпадне 
впде. У секундарнпм сегменту, технплпгија прешищћаваоа базира се на биплпщкпм третману 
заснпванпм на прпцесу активнпг муља. 
 
Терцијарни третман, кпјим се практишнп врщи дпрада - пплираое квалитета ефлуента 
углавнпм спрпвпди путем филтрације на пещшаним филтрима и дезинфекције ефлуента. 
 
Уважавајући све претхпднп изнетп за ппстрпјеое са капацитетпм већим пд 5.000 ЕС 
,разматрана два варијантна технишкп – технплпщка рещеоа, а за маоа ппстрпјеоа, пд 100 ЕС 
дп 5.000 ЕС дат је предлпг мпдернпг пакет ппстрпјеоа кпје у себи садржи и мпгућнпст 
биплпщкпг уклаоаоа нутријената. 
 
За ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда Великпг Градищта (ппстрпјеоа са капацитетпм 
већим пд 5.000 ЕС), шије се птпадне впде уливају у Дунав  дат је предлпг рещеоа без и са 
уклаонаоа азпта и фпсфпра. 
 
Парцеле на кпјима се налазе или се планирају пбјекти у функцији каналисаоа птпадних впда, 
тј. надземни делпви система (ппстрпјеоа, црпне станице и слишни пбјекти у функцији система) 
представљају грађевинскп земљищте. 
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3.3.4. ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИ СЕКТПР 

 
Тренд ппвећаоа пптрпщое електришне енергије у нареднпм перипду на теритприји ппщтине 
Великп Градищте је вепма неравнпмернп расппређен. Пн је у ппсреднпј вези са демпграфским 
растпм пднпснп ппадаоем брпја станпвника на теритпририји Ппщтине. Дпк се са једне стране 
пшекује ппраст пптрпщое електришне енергије у зпни градскпг насеља Великп Градищте, 
нарпшитп у насељу Сребрнп језерп, а ппсебнп у летоем перипду када је брпј станпвника пвпг 
насеља већи негп брпј станпвника Великпг Градищта, са друге стране се пшекује смаоеое 
пптрпщое електришне енергије у сепским срединама. На пснпву студије дугпрпшнпг 
перспективнпг развпја електрпенергетске мреже наппнских нивпа 35 и 10 kV, кап и 
прпгпнпзираних пптреба, предвиђена је изградоа нпвих електрпенергетских пбјеката - 
трафпстаница за сва насеља на теритприји Ппщтине, кпји су дати у нареднпј табели. 

 
Табела: Изградоа нпвих електрпенергетских пбјеката (трафпстаница) пп  насељима  

 и наппнским нивпима дп 2015. гпдине 

 
Наппнски нивп 110/35 kV 35/10 kV 10/0,4 kV 

Бискупље   1 

В. Градищте  1 6 

Гаревп    

Десине    

Дпљащница    

Ђуракпвп    

Затпое   1 

Камијевп   1 

Кисиљевп    

Кумане    

Курјаше   1 

Кусиће    

Љубиое    

Мајилпвац    

Макце   1 

Пстрпвп   4 

Пешаница   1 

Ппжеженп    

Ппппвац    

Рам   1 

Сиракпвп    

Средоевп    

Тппплпвник    

Трибрпде   1 

Царевац    

Чещљева Бара    

Ппштина   18 

 
Табела: Инсталисани капацитети нпвих електрпенергетских пбјеката   (трафпстаница) 

пп насељима и наппнским нивпима дп 2015. гпдине у МVA 
 

Наппнски нивп 110/35 kV 35/10 kV 10/0,4 kV 

Бискупље   0,25 

В. Градищте  8 7,04 

Гаревп   0 

Десине   0 

Дпљащница   0 

Ђуракпвп   0 

Затпое   0,25 
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Камијевп   0,25 

Кисиљевп   0 

Кумане   0 

Курјаше   0,16 

Кусиће   0 

Љубиое   0 

Мајилпвац   0 

Макце   0,25 

Пстрпвп   1,0 

Пешаница   0,25 

Ппжеженп   0 

Ппппвац   0 

Рам   0,16 

Сиракпвп   0 

Средоевп   0 

Тппплпвник   0 

Трибрпде   0,16 

Царевац   0 

Чещљева Бара   0 

Ппштина   9,77 

 
Oсим изградое нпвих капацитета у знатнпј мери дат је знашај и рекпнструкцији ппстпјећих 
капацитета трафпстаница, у првпм реду замена дптрајалих трафпстаница типа ''кула'' нпвим 
стубним трафпстаницама, затим заменпм расклппне ппреме у ппстпјећим трафпстаницама, 
итд. У нареднпј табели су дате трафпстанице пп насељима кпје је пптребнп рекпнструисати у 
перипду дп 2015. гпдине. 
 
Табела: Изградоа нпвих електрпенергетских пбјеката (трафпстаница) пп  насељима и наппнским 
нивпима дп 2015 гпдине 

 
Наппнски нивп 110/35 kV 35/10 kV 10/0,4 kV 

Бискупље    

В. Градищте  1 6 

Гаревп    

Десине    

Дпљащница    

Ђуракпвп    

Затпое   1 

Камијевп    

Кисиљевп    

Кумане    

Курјаше   1 

Кусиће    

Љубиое    

Мајилпвац    

Макце   1 

Пстрпвп   4 

Пешаница   1 

Ппжеженп    

Ппппвац    

Рам    

Сиракпвп    

Средоевп    

Тппплпвник    

Трибрпде   1 

Царевац    

Чещљева Бара    

Ппштина  1 15 
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Псим изградое трафпстаница за квалитетан и ппуздан пренпс електришне енергије дп крајоих 
пптрпщаша пд изузетне је важнпсти изградоа нпвих впдпва (надземних и каблпвских) 
наппнскпг нивпа 35, 10 и 0,4 kV.  У нараднпј табели дате су дужине впдпва пп наппнским 
нивпима кпје је пптребнп изградити у перпду дп 2015. гпдине. 
 
Табела: Изградоа нпвих електрпенергетских пбјеката (впдпва) пп   

насељима и наппнским нивпима дп 2015 гпдине у (km)  

 
Наппнски нивп 35 kV 10 kV 0,4 kV 

В. Градищте – Сребрнп Језеп 12   

Мајилпвац – Ппппвац  15  

Ппжеженп – Винци   3  

Мајилпвац – Десине   8  

Великп Градищте   30 

Ђуракпвп    

Затпое   5 

Камијевп    

Кисиљевп   5 

Кумане    

Курјаше   1 

Кусиће    

 
Изузетан знашај се придаје и рекпнструкцији ппстпјећих надземних впдпва, јер пп развпјним 
планпвима надлежнпг Електрпдистрибутивнпг предузећа, финанисије кпје се пдпбравају за 
рекпнструкцију ппстпјећих и изградоу нпвих капацитета биће у пднпсу 80 % према 20% у 
кприст рекпнструкције. Планиране рекпнстукције надземних или каблпвских впдва дп 2015. 
гпдине дате су у следећпј табели: 
 
Табела:  Изградоа нпвих електрпенергетских пбјеката (впдпва) пп насељима и наппнским нивпима 

дп 2015. гпдине у (km) 

 
Наппнски нивп 35 kV 10 kV 0,4 kV 

В. Градищте – Сребрнп Језеп 12   

Мајилпвац – Ппппвац  15  

Ппжеженп – Винци   3  

Мајилпвац – Десине   8  

Великп Градищте   30 

Ђуракпвп    

Затпое   5 

Камијевп    

Кисиљевп   5 

Кумане    

Курјаше   1 

Кусиће    

 
У планпвима надлежнпг Електрпдистрибутивнпг предузећа предвиђена је и замена ппстпјећих 
брпјила електришне енергије нпвим електрпнским брпјилима са мпгућнпщћу даљинскпг 
пшитаваоа, кап и рекпнструкција мерних места. Предвиђен брпј нпвих пптрпщаша, брпј замене 
брпјила и рекпнструикције мерних места дп 2015. гпдине дат је у следећпј табели: 
 

Активнпсти Укупнп 

Израда нпвих мерних места 2500 

Рекпнструкција ппстпјећихмерних места 4000 

Замена ппстпјећих брпјила нпвим 3000 
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Нискпнаппнску мрежу за напајаое будућих пптрпщаша у зпнама щиреоа треба прпјектпвати 
такп да се за надземну мрежу кпристе бетпнски стубпви са сампнпсивим каблпвским снпппм, а 
за каблпвску мрежу каблпви типа PP00 пдгпварајућег пресека. Кпд нпвих пптрпщаша, кап и кпд 
ппстпјећих где је тп мпгуће, пптребнп је местп мереоа пптрпщое електришне енергије 
изместити на граници јавне и приватне ппврщине, такп да пшитаваое буде без уласка у ппсед. 
Кпд прпјеката и изградое нпвих пбјеката пвп треба узети кап пбавезнп. Приликпм извпђеоа 
радпва на изградои пбјеката пптребнп је ппщтпваое следећих услпва: 

 приликпм изградое пбјеката придржавати се сигурнпсних висина и удаљенпсти пд 
ппстпјећих електрпенергетских пбјеката и мрежа, 

 на местима укрщтаоа и паралелнпг впђеоа каблпва и траса пбавезан је рушни искпп и 
придржаваое минималних дпзвпљених растпјаоа тпкпм радпва и изградое, 

 у близини трафпстаница збпг великпг брпја укппаних каблпва, кап и уземљеоа пбјекта, 
тпкпм интервенција и радпва пбавезан је рушни искпп и максимални нивп мера 
безбеднпсти, 

 пре ппшетка радпва пбавезна је сагласнпст надлежне Електрпдистрибуције и дпбијаоа 
ташних ппзиција укппаних каблпва, 

 нашин прикљушеоа будућих пбјеката на електрпенергетски систем биће регулисан 
технишким услпвима. 

 
Свака изградоа у близини или исппд далекпвпда је услпвљена, такп да је у слушају изградое 
пптребна сагласнпст ЕМС а.д., пднпснп услпви се дефинищу крпз израду Елабпрата, кпји 
међуспбне пднпсе усклађује крпз мерпдавне прпписе. Защтитни ппјас за далекпвпд наппнскпг 
нпвпа 110kV изнпси 25,0m, са пбе стране пд крајоег фазнпг прпвпдника. 
 

3.3.5. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ 

 
На смаоеое пптрпщое електишне енергије на теритприји Ппщтине, какп у сепским такп и у 
градскпј средини, пд великпг утицаја би мпгла бити енергетска санација ппстпјећих пбјеката - 
изплација пбјеката, замена стпларије, кприщћеое щтедљивих сијалица, кприщћеое кућних 
апарата са минималнпм пптрпщопм енергије, итд. Кпд изградое нпвих пбјеката 
виспкпградое примеоују се закпнске пдредбе у пбласти енергетске ефикаснпсти, пднпснп 
задпвпљеоа енергетских свпјстава зграда. Међутим, и ппред примене закпнске регулативе, 
пптребнп је прпмпвисати кпнцепт енергетске ефикаснпсти и радити на едукацији грађанства и 
ппдизаоу нивпа свести п неппхпднпсти пптребе за щтедопм електришне енергије, јер ће пна у 
будућнпсти бити све скупљи енергент. 
 
Мере за ппвећаое енергетске ефикаснпсти и кпришћеое пбнпвљивих извпра енергије  
 
Биланси бипмасе пвпг прпстпра, са пдрживим капацитетима дрвнппрерађивашке индустрије, 
кап и бипмасе кпја пптише из ппљппривреде, указују на мпгућнпст капацитета кпгенерација 
(кпмбин. прпизв. тпплптне и ел.енергије) и за урбани центар кап и за будући развпј туризма. Уз 
ппдстицаје пвпм сегменту пбнпвљивих извпра енергије развпј пвих капацитета треба да 
дппринесе супституцији ппстпјеће пптрпщое и да прати укупан даљи развпј ппдрушја Ппщтине. 
Ппдрушје Плана није детаљније истраживанп за мпгућнпсти ветрпелектрана, па и дефинисаоа 
микрп лпкација за фарме аерпгератпра, псим щтп се на пптезу селп Љубиое - селп Пешаница 
планира изградоа ветрппарка са щест ветрпгенератпра укупне снаге 13,8 MW.  Кпмпаративни 
шинипци указују на пптенцијалнпст и ппјединих других праваца и ппврщина за пвај пблик 
пбнивљивих извпра енергије. На лпкацијама кпје Ппщтина ппнуди, уз пптребне истражне 
радое, нижим урбанистишким  планским дпкументпм мпгу се у складу са налазима 
дефинисати лпкације за ветрппаркпве или друге видпве кприщћеоа пбнпвљиве енергије 
(минихидрпелектране и слишнп).   
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У ппгледу мпгућнпсти ппвећаоа енергетске ефикаснпсти највећи прпстпр је у пбласти 
инвестиципне градое и пдржаваоа.  Да би се реализпвалп енергетски и екплпщки пдрживп 
грађеое треба тежити ка смаоеоу губитака тпплпте из зграде ппбпљщаоем тпплптне защтите 
сппљащоих елемената и ппвпљнијем пднпсу ппврщине и запремине пбјекта, ппвећаоу 
тпплптних дпбитака у згради ппвпљнијпм пријентацијпм зграде и кприщћеоем суншеве 
енергије, применпм пбнпвљивих извпра енергије у зградама (бипмаса, сунце, ветар и др.), 
ппвећаоем енергетске ефикаснпсти термпенергетских система. Кпристи пд енергетски 
ефикасне градое су мнпгпструке, а највище се пгледају крпз финансијске ущтеде на смаоеним 
рашунима за грејаое, хлађеое и електришну енергију, удпбније и квалитетније станпваое, 
дужи живптни век зграде, дппринпс защтити пкплине смаоеоем емисије щтетних гаспва у 
пкплину. 
 
Кпд градое нпве куће важнп је већ у фази идејнпг прпјектпваоа предвидети све щтп је 
неппхпднп да се дпбије квалитетна и пптимална енергетски ефикасна кућа: анализирати 
лпкацију, пријентацију и пблик куће; применити виспк нивп тпплптне защтите кпмплетнпг 
сппљащоег пмпташа куће, искпристити тпплптне дпбитке пд сунца и защтитити се пд 
претеранпг псуншаоа; кпристити енергетски ефикасне системе грејаоа, хлађеоа и вентилације 
и кпмбинпвати исте са пбнпвљивим извприма енергије. 
 
Према ппстпјећим анализама утврђенп је да се већ у фази прпјектпваоа избпрпм пптималних 
рещеоа мпгу пстварити енергетске ущтеде пд 30%. Приликпм прпјектпваоа пптребнп је 
груписати прпстпре слишних функципналних захтева и слишне унутращое температуре, нпр. 
ппмпћне прпстпре лпцирати на северу, а дневне на југу. 
 
Пптимална тпплптна защтита је једнп пд пснпвних нашела енергетски ефикасне градое. 
Недпвпљна тпплптна защтита узрпкује ппвећаое тпплптних губитака зими, пщтећеоа услед 
ппјаве кпндезације збпг разлике у температури између неизплпванпг, а грејанпг прпстпра и 
сппљащое температуре, кап и прегреваоа прпстпра лети, щтп утише на ствараое неудпбних и 
нездравих услпва за станпваое и рад, а дпвпди и дп пщтећеоа кпнструктивних склпппва. 
 
Ппред квалитетне тпплптне изплације сппљащоег пмпташа куће, један пд услпва енергетски 
ефикасне градое је и избегаваое јаких тпплптних мпстпва. Тпплптни мпстпви се најшещће 
јављају приликпм ппстављаоа тпплптне изплације са унутращое стране, на кпнструктивним, 
термишки неизплпваним делпвима зграде, кап и у кпмбинацији са термишки неизплпваним 
зидпм. Ппстављаоем тпплптне изплације са сппљащое стране избегавају се губици у 
тпплптним мпстпвима. 
Ппзиција прпзпра у зиду такпђе има знашајну улпгу у избегаваоу тпплптних мпстпва. Акп је 
технишки мпгуће, прпзпре треба ппстављати у нивпу тпплптне изплације, а акп није мпгуће, 
пптребнп је тпплптнп изплпвати сппљащои деп прпзпрскпг птвпра пкп сампг прпзпрскпг 
пквира. 
 
Прпзпри и сппљащои зид заједнп представљају прекп 70% укупних тпплптних губитака крпз 
сппљащои пмпташ зграде, при шему трансмисипни губици тпплпте крпз прпзпре и губици 
прпветраваоем представљају вище пд 50% тпплптних губитака зграде. У укупним тпплптним 
губицима прпзпра ушествују стаклп и прпзпрски прпфил. Захтеви кпје мпра испунити прпзпрски 
прпфил, независнп дп врсте материјала пд кпјег се изграђују су: дпбрп затвараое, прекинут 
тпплптни мпст у прпфилу, једнпставнп птвараое и низак кпефицијент прпласка тпплпте. Дпк се 
на старим зградама кпефицијент прпласка тпплпте прпзпра креће пд 3-3,5 W/м2К, (са 
тпплптним губицима кпји кпд таквих прпзпра изнпсе прпсешнп 240 - 280 кWх/м2 гпдищое), 
еврппскп закпнпдавствп прпписује ниже вреднпсти у расппну 1,4 - 1,8 W/м2К, дпк су кпд 
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нискпенергетских и пасивних кућа дате вреднпсти у расппну 0,8 -1,1 W/м2К. Стакла за прпзпре 
требалп би да буду изплацијска стакла, двпслпјна или трпслпјна са разлишитим пуоеоима 
гаспм аргпнпм или криптпнпм и са премазима кпји ппбпљщавају тпплптне карактеристике. 
 
Тпплптна изплација крпва или плафпна према негрејанпм таванскпм прпстпру има знашајну 
улпгу у ппстизаоу квалитетнијег стандарда и услпва за станпваое и рад. Иакп је прпценат 
крпвних ппврщина у укупним тпплптним губицима куће пкп 10 - 20%, у слушају да крпв нема 
тпплптну изплацију ти губици мпгу бити и прекп 30%. За тпплптну изплацију крпва пптребнп је 
кпристити незапаљиве и парппрппусне тпплптне изплацијске материјале. 
 
Тпплптни губици ппда према терену изнпсе дп 10% укупних тпплптних губитака. Слишнп кап и 
кпд плафпнске кпнструкције према негрејанпм тавану и ппдну кпнструкцију према негрејанпм 
ппдруму треба адекватнп тпплптнп изплпвати, кап и ппдне кпнструкције изнад птвпрених 
прплаза. 
 
Тпплптни дпбици пд сунца мпгу ушествпвати са знашајним прпцентпм у укупнпм енергетскпм 
билансу куће. Приликпм прпјектпваоа пптребнп је ппсебну пажоу ппсветити защтити пд 
претеранпг псуншаоа, кап и прихвату сунца. Тпплптна маса зида или ппда у јужнп 
пријентисаним прпстпријама мпже акумулирати тпплптну енергију тпкпм дана и 
дистрибуирати је у пкплне прпстприје тпкпм нпћи. Претеранп загреваое тпкпм лета се мпже 
спрешити средствима за защтиту пд сунца, усмераваоем дневнпг светла, зеленилпм, 
прирпдним прпветраваоем и сл. 
 
Рещеоа кпја мпгу да се примјеоују у пракси у циљу защтите пд претеранпг псветљеоа су: 
архитектпнска гепметрија - зеленилп, тремпви, стрехе, надстрещнице, балкпни и др.; елементи 
сппљащое защтите пд сунца - ппкретни и неппкретни брисплеји, сппљащое жалузине, 
рплетне, тенде и сл.; елементи унутращое защтите пд сунца - рплетне, жалузине, завесе и др.; 
елементи унутар стакла за защтиту пд сунца и усмераваоа светла - хплпграфски елементи, 
рефлектујућа стакла и фплије, стаклп кпје усмерава светлп, стаклене призме и др. 
 

3.3.6. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈЕ 

 
У нареднпм перипду планирана је изградоа међумесних пптишких каблпва на релацији Великп 
Градищте-Гплубац и прикљушиваое ппстпјећих телефпнских централа на пптишке привпде, 
шиме би се знатнп унапредила технплпгија кпја би пмпгућила даваое мпдерних сервиса кап 
щтп су АДСЛ услуге, дигиталне каблпвске телевизије, телефпнираое прекп интернет прптпкпла 
итд. 
 
На теритприји ппщтине Великп Градищте налази се шетири предајника мпбилне телефпније 
Телекпм-а, у насељу Бели Багрем, на силпсима у Великпм Градищту,  на брду изнад Мајилпвца  
и на брду кпд Макца.   
 
У плану је изградоа вище предајника кпјим би се пптимизпвап сигнал мпбилне телефпније 
Телекпм-а Србије, ппвећаое брпја 3Г базних станица и пущтаое у рад бежишнп-фиксне 
телефпније ( ЦДМА ). 
 
Планиранп је и да се заврще радпви на децентрализацији и псавремеоиваоу каблпвске 
мреже, такп да ће нпва мрежа са централпм на Белпм Багрему и нпвпм мрежпм и централпм 
кпја ће пбухватити насеља Винпгради, Суншани брегпви и индустријску зпну у Великпм 
Градищту  у граду избацити из упптребе све двпјнишке прикљушке. 
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3.4. ППСЕБНИ УСЛПВИ КПЈИМА СЕ ППВРШИНЕ И ПБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
ПРИСТУПАЧНИМ ПСПБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ, У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА 
ПРИСТУПАЧНПСТИ 

 
Приликпм планираоа, прпјектпваоа и изградое јавних ппврщина, јавних пбјеката и пбјеката 
за ппщту упптребу пптребнп је придржавати се пдредби Правилника п технишким стандардима 
планираоа, прпјектпваоа и изградое пбјеката, кпјима се псигурава несметанп кретаое и 
приступ пспбама са инвалидитетпм, деци и старим пспбама (''Сл. гласник РС'', бр. 22/2015). 
 
Кпд прилаза пспба са инвалидитетпм јавним пбјектима, максимални нагиб рампе је 1:12 за 
нпвппрпјектпване пбјекте и за дужину рампе дп 9,0m. Изузетнп, када се ради п адаптацији 
ппстпјећих пбјеката, мпже се дпзвплити и нагиб 1:10. 
 
Максимални нагиб рампе дужине дп 12.00 m је 1:16 а кпд рампи дужине дп 15,0m максимални 
нагиб је 1:20. За све рампе дуже пд 9,0m мпра се предвидети пдмприщни ппдест, дужине 
1.40m. Најмаоа шиста щирина рампи за једнпсмерни прплаз је 0,90 m.  
 
Кпд планираоа паркинг места треба предвидети рампе у трптарима за силазак кплица за 
трптпара на кплпвпз. Исте рампе мпрају се предвидети и у раскрсницама, пднпснп на свим 
местима где је неппхпднп да се прелази са трптпара на кплпвпз или пбрнутп. 
 
Најмаое 5% пд укупнпг брпја паркинг места мпра бити намеоенп пспбама са инвалидитетпм. 
Кпд управнпг паркираоа, щирина паркинг места за пспбе са инвалидитетпм изнпси 3.70m, 
пднпснп на щирину паркинг места пд 2.30 m дпдаје се прпстпр за инвалидска кплица, щирине 
1.40 m (дубина иста кап кпд паркинг места). Кпд два суседна паркинг места мпже се дпзвплити 
да кпристе исти прпстпр за инвалидска кплица, пднпснп да щирина два суседна места за пспбе 
са инвалидитетпм изнпси 6,0m (2.30+1,40+2,30 m). Кпд кпспг паркираоа щирина паркинг места 
иснпси 3.60m а кпд паралелнпг паркираоа 3,20m, а дужина 6,0m, јер треба пбезбедити прплаз 
за инвалидска кплица између два суседна паркирана впзила.  
 
Кпд планираоа јавних пещашких ппврщина и јавних прпстпра треба впдити рашуна п расппреду 
урбанпг мпбилијара и других елемената у прпстпру у смислу препрека за несметанп кретаое 
лица са инвалидитетпм, слепих и слабпвидих лица. Кпд планираоа трптпарских ппврщина 
треба тежити уградои тактилних / рељефних плпша, ппсебнп у зпнама пещашких прелаза. 
 
Кпд пбјеката за станпваое капацитета 10 и вище станпва треба предвидети изградоу 
приступних рампи за приступ пспба са инвалидитетпм. 
 

3.5. OПШТИ И ППСЕБНИ УСЛПВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВПТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И 
ЗАШТИТЕ ПД ППЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА, ТЕХНИЧКП-ТЕХНПЛПШКИХ 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 
Планске мере на ппдрушју Ппщтине дефинисане су на пснпву циљева защтите живптне 
средине у другим планпвима и прпграмима, прикупљених ппдатака п стаоу живптне средине 
и пптенцијала и пгранишеоа у ппгледу защтите живптне средине и интегрисане су у сектпрска 
планска рещеоа, ппсебнп пна везана за ппљппривреду, индустрију, сапбраћај, управљаое 
птпадпм и туризам.  
На пснпву Кпнцепта плана, стратегије и циљева защтите живптне средине дефинищу се 
пснпвна планска рещеоа у пбластима, и тп: 
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1) управљаое птпадпм (дп изградое регипналне деппније):  

 унапређеое капацитета и институципналнп унапређеое за управљаое птпадпм на 
ппдрушју Ппщтине; 

 ппвећаое брпја станпвника пбухваћених прганизпваним сакупљаоем шврстпг птпада;  

 унапређеое рада кпмуналнпг предузећа пдгпвпрнпг за сакупљаое птпада или 
укљушиваое приватнпг сектпра; 

 рекпнструкција деппније (пдлагалищте) Ппжеженп, на нашин да функципнище кап 
пдлагалищте кпје се има затвприти у рпку пд следећих 5 гпдина; 

 санираое ппстпјећих дивљих сметлищта;  

 ппдстицаое смаоеоа кплишине птпада на извпру и ппнпвне упптребе птпада;  

 увпђеое сепарације птпада (папир, стаклп, метал, пластика) на месту настанка у складу 
са важећпм регулативпм;  

 изградоа станице за сакупљаое птпада кпји се рециклира и станице за сакупљаое 
кабастпг птпада;  

 дефинисаое правила и принципа третмана и пдлагаоа индустријскпг, медицинскпг и 
другпг специфишнпг птпада;  

 фпрмираое стпшнпг грпбља или другпг рещеоа за деппнпваое птпада живптиоскпг 
ппрекла и другпг птпада из ппљппривреде;  

 
2) управљаое заштитпм и кпришћеоем впда:  

 защтита пд великих впда; 

 защтита извприщта;  

 унапређеое и прпщиреое впдпвпдне мреже;  

 ппдстицаое раципналне пптрпщое впде у дпмаћинствима и индустрији;  

 изградоа система за прешищћаваое кпмуналних и индустријских птпадних впда; 

 унапређеое и прпщиреое канализаципне мреже; 
 
3) заштита земљишта: 

 раципналнп кприщћеое земљищта – пшуваое плпднпг ппљппривреднпг земљищта; 

 уређеое деградиранпг земљищта и враћаое напущтенпг ппљппривреднпг земљищта 
првпбитнпј намени; 

 санација и рекултивација ппврщина деградираних и угрпжених ерпзијпм; 

 прпмпвисаое пгранишене примене агрптехнишких мера;  

 прпщиреое земљаних ппврщина на рашун плављенпг земљищта или решних кприта 
кпја су деградирана, кап и ппврщине кпје се ппјављују у делу решнпг кприта Дунава кап 
вепма неквалитетне у билп кпм ппгледу, а нарпшитп земљищта кпје је насталп ппсле 
шищћеоа језера и градскпг дела. Нпвпфпрмиране земљане ппврщине мпгу дпбити 
намену грађевинскпг земљищта са специјалним – ексклузивним наменама кпје ће 
задпвпљити све екплпщке стандарде какп у градои пбјеката такп и у кприщћеоу истих 
(марине, видикпвци, птвпрене ппзпрнице, градске марине и слишнп); 

 
4) пчуваое квалитета ваздуха:  

 пгранишаваое емисија из ппстпјећих извпра загађиваоа; 

 спрешаваое емисија из нпвих извпра загађиваоа, ппсебнп у ппгледу мпгућих 
кумулативних утицаја;  

 изградоа гаспвпдне мреже; 
 
5) заштита биљних и живптиоских врста, станишта и бипдиверзитета: 

 истраживаое бипдиверзитета Ппщтине и адекватана защтита;  
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 утврђиваое лпкалитета и защтите ппјединих биљних врста (зеленика); 

 излпв алпхтпних врста (нпр. алпхтпне ихтипфауне на Сребрнпм језеру итд.) 

 защтита живптиоских врста и оихпвих врста пд щтетних утицаја; 

 защтита ппврщине кпје су пд стране надлежних државних устанпва валпризпване кап 
IBA ппдрушја (ппдрушја знашајна за защтиту птица) 

 
6) заштита пд удеса, ппжара и техничкп-технплпшких несрећа:  

 примена мера за смаоеое ризика пд удеса при трансппрту, складищтеоу и рукпваоу 
ппасним материјама; 

 примена мера защтите и ппступака у слушају хаваријскпг изливаоа ппасних материја  

 предузимаое свих неппхпдних мера защтите пд индустријских удеса на свим 
ппстпјећим привредним  лпкалитетима и планираое нпвих привредних капацитета на 
лпкацијама  ван зпна станпваоа; 

 пбезбеђиваое слпбпднпг прпстпра у насељима, защтићенпг пд ппжара и ппвезанпг 
сапбраћајницама и впдптпкпвима; 

 примена мера защтите пд ппжара;  
 

7) заштита пд елементарних неппгпда и ратних дејстава 

 предузимаое мера за защтиту људи и материјалних дпбара пд елементарних неппгпда 
(земљптреси, ппплаве и сл.).  

 примена мера защтите пд ппплава и земљптреса;  

 функципналнп зпнираое урбаних прпстпра (радне зпне, станпваое, индустрија); 

 пбезбеђиваое слпбпднпг прпстпра у насељима, защтићенпг пд рущевина и ппвезанпг 
сапбраћајницама и впдптпкпвима; 

 изградоа двпнаменских склпнищта дппунске защтите; 

 пбезбеђиваое алтернативних сапбраћајних праваца за евакуацију и спасаваое; 

 дефинисаое щирина сапбраћајница у зависнпсти пд зарущаваоа и мпгућнпсти прилаза 
пбјектима у фази спасаваоа затрпаних; 

 рещаваое електрпснабдеваоа насеља прстенастим развпдима и  изградопм  маоих 
система кпји мпгу функципнисати  аутпнпмнп у ппсебним услпвима; 

 пбезбеђиваое впдпснабдеваоа насеља уз пшуваое алтернативних извпра снабдеваоа 
впдпм за пиће (бунари, извпри и сл.); и 

 
Пснпвна мера защтите људи и материјалних дпбара у слушају ратне ппаснпсти је изградоа 
защтитних пбјеката (склпнищта). Предвиђенп да се защтита и склаоаое станпвнищтва врщи у 
защтитним пбјектима, ппдрумским прпстпријама, кап и рпвпвским заклпнима, кпји се у складу 
са закпнпм граде у слушају неппсредне ратне ппаснпсти и у рату. Не пбавезују се ппјединашни 
инвеститпри на изградоу склпнищта, већ се изградоа склпнищта и заклпна врщи у складу са 
прпценпм надлежне институције пднпснп на пснпву прпцене угрпженпсти и ризика Ппщтине. 
 

ЗПНЕ ЗА САНАЦИЈУ, РЕКУЛТИВАЦИЈУ И РЕМЕДИЈАЦИЈУ 

 
Мере заштите и екпремедијација Сребрнпг језера 
 

 За санацију језера неппхпднп је смаоити даљи прилив са циљем пптпунпг 
елиминисаоа не самп прганскпг загађеоа, већ и нутријената. Пптребнп је 
предузимаое пратећих биплпщких и других мера на кпнтрпли свих аспеката защтите 
језера кап и за санацију, защтиту, кпнтрплу и кпмуналнп уређеое кпмплетне пбале 
језера и залеђа. 
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 Кпмуналнп уређеое насељеоих места уз пбале језера, а нарпшитп Пстрпва, Кисиљева, 
Затпоа, туристишкпг кпмплекса Бели багрем, кап и свих других сппнтанп насталих 
дивљих викенд насеља, те рещеое свих инфраструктурних  пбјеката, ппсебнп 
канализаципних система  са уређајима за прешищћаваое за сва насеља и кпмплекс 
Сребрнпг језера.  

 Рефулација муља - уклаоаоа муља са виспким садржајем прганских материја и 
акумулираним садржајем микрп загађеоа унетих у систем језера да се впдена средина 
не би загађивала пд сампг сапрпбнпг муља са дна језера и не би реметили нпрмалне 
пднпсе нутријената, пре свега Н и П спли, мпра се рещити питаое деппзита дна и треба 
реализпвати и радпве на планираоу дна језера. Пва мера пмпгућила би у даљпј 
експлпатацији ефикаснп уклаоаое седимената. Ппсебан прпблем у целпкупнпм 
прпцесу  шищћеоа дна језера, представља избпр лпкације за деппнпваое пкп 
3.700.000 м3 муљне масе, кпја збпг садржаја ппјединих микрпкпмппненти, а нарпшитп 
тещких метала не би мпгла да се кпристи кап прганскп ђубривп у ппљппривреди.  

 
Екоремедијација Кисиљевачке реке 
 
Прпблем кисиљевашкпг пптпка кпји свпјим бујишним карактерпм и великим сливним 
ппдрушјем дренира све пптадне впде, треба свакакп регулисати и сппјити га са ппстпјећпм 
каналскпм мрежпм, шиме би се спрешилп даље загађиваое кпје пвај пптпк шини Сребрнпм 
језеру.  
 
Екоремедијација реке Пек 
 
Пптребнп је предузимаое пратећих биплпщких и других мера на кпнтрпли свих аспеката 
защтите слива кап и за санацију, защтиту, кпнтрплу и кпмуналнп уређеое кпмплетнпг 
припбаља и утицајне зпне и залеђа. 
Припритетнп је и кпмуналнп уређеое насељених места уз пбале, кап и свих других сппнтанп 
насталих дивљих викенд насеља, те рещеое свих инфраструктурних  пбјеката, ппсебнп 
канализаципних система  са уређајима за прешищћаваое за Великп Градищте кап и пстала 
насеља уз тпк. 
 
Санација и рекултивација депонија 
 
Предвиђене фазе санације и рекултивације су технишка и биплпщка. Технишкпм 
рекултивацијпм предвиђенп је затрпаваое птпада ппгпдним материјалпм и финп планираое 
нпвпфпрмиране ппврщине. Пва фаза наступа пдмах пп затвараоу сметлищта, пднпснп пп 
престанку деппнпваоа смећа и ппдразумева следеће активнпсти: израда биптрнпва на 
пппуоенпм делу и дератизација - унищтеоа пацпва и псталих щтетпшина, уз евентуалнп 
гащеоа ппжара, пднпснп кпнтинуиранпг тиоаоа. У етапи биплпщке рекултивације смисап је 
ппкретаое и убрзаваое педплпщких прпцеса какп би земљищте у најкраћем рпку дпстиглп 
пптимална свпјства и прпдуктивни нивп. Биплпщка рекултивација састпји се из две фазе и тп: 
фаза привремене биплпшке рекултивације и фаза трајне биплпшке рекултивације. Фаза 
биплпшке рекултивације ппдразумева сетву смеще трава и легуминпза ради усппстављаоа 
екплпщке прпизвпдне ппврщине у нпвпнасталпм биплпщкпм активнпм слпју. Ппсле три 
гпдине ппврщина се заправа лаким трактпрпм и припрема за реализацију друге фазе.  Фаза 
трајне биплпшке рекултивације ппдразумева сетву травнп легуминпзне смеще пп целпј 
ппврщини деппније, кап и садоу щумскпг жбуоа на предвиђеним местима, три гпдине накпн 
сетве. 
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Противерозионе мере на пољопривредним површинама 
 
Узимајући нагиб падине кап пснпвни шинилац предисппниранпсти ппдрушја на прпцесе 
ерпзије и нашин искприщћаваоа кап пснпвни узрпшник, мере и радпви за прптиверпзипну 
защтиту ппљппривредних култура кпје треба предузимати су прптиверпзипне мере и радпви 
за пранице, за винпграде, за впћоаке, за пащоаке и за ливаде. Пве мере треба да су 
дефинисане и усклађене у пднпсу на нагибе терена. 
 
Противерозионе мере на песковима 
 
За защтиту пд еплске ерпзије преппрушује се ппдизаое ветрпзащтитних и ппљпзащтитних 
ппјасева, пд дрвећа и жбуоа кап и прганизација впћоака у циљу пствариваоа антиерпзипне 
улпге. 
 
 

3.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕОА И УНАПРЕЂЕОА ПРИРПДНИХ И КУЛТУРНИХ ДПБАРА И  
ПППИС ПБЈЕКАТА ЗА КПЈЕ СЕ ПРЕ ПБНПВЕ ИЛИ РЕКПНСТРУКЦИЈЕ МПРАЈУ 
ИЗРАДИТИ КПНЗЕРВАТПРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛПВИ 

 

3.6.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДПБАРА 

 
Надлежни Регипнални завпд за защтиту сппменика културе Смедеревп за пптребе израде 
важећег Прпстпрнпг плана Ппщтине израдип је 2010. гпдине Студију ''Услпви шуваоа, пдржаваоа 
и кприщћеоа сппменишкпг наслеђа и утврђене мере защтите у пквиру граница Прпстпрнпг плана 
ппщтине Великп Градищте'', са датпм евиденцијпм неппкретних културних дпбара и дпбара ппд 
претхпднпм защтитпм и мерама защтите. За пптребе израде пвпг Плана није рађена нпва студија, 
а приказана евиденција неппкретнпсти преузета је из списка дпстављенпг пд стране пвпг Завпда. 
Истпвременп, у међупланскпм перипду пдвијале су се активнпсти на рекпгнпсцираоу, 
истраживаоу и утврђиваоу мера защтите и защтити ппјединашних лпкалитета или пбјеката, на 
бази актуелних ппјединашних захтева. 
 
Систематска защтита културнпг наслеђа ппдразумева, пре свега, инпвираое ппстпјеће студије на 
бази нпвпг свеукупнпг рекпгнпсцираоа терена и инпвираоа мера защтите у складу са ситуацијпм 
на терену и да се у раду на защтити у пбласти защтите културне бащтине, ппшне са 
индентификацијпм и разврставаоем прпстпрне вреднпсти према међунарпднп преппрушенпј 
категпризацији; да се ппред инструмента инвентарисаоа неппкретних културних дпбара, укљуши 
валпризација релевантна за дпживљај и презентацију дпбра и да се щтите, какп материјална 
аутентишнпст пбјекта у складу са услпвима службе защите, такп и изглед, визуре и прпстпрна 
кпнфигурација шитавпг ппдрушја и предела. Дп израде пве студије, пвим Планпм се дефинищу 
ппщти критеријуми, услпви и мере у циљу защтите културних дпбара, спрешаваоа оихпве 
деградације, али и интегрисаоа у планска рещеоа и прпппзиције пвпг и планпва нижег реда. У 
складу са тим, ппщти услпви защтите за сва ппјединашна утврђена и евидентирана дпбра, 
заснпвана на Закпну п културним дпбрима, ппдразумевају следеће: 

 На защтићеним дпбрима и оихпвпј защтићенпј пкплини не смеју се извпдити никакви 
радпви кпји мпгу прпменити оихпв садржај, прирпду или изглед, без претхпднп 
прибављених услпва и сагласнпсти надлежне службе защтите; 

 Неппкретна културна дпбра и дпбра кпја уживају претхпдну защтиту мпгу се кпристити 
у свпјпј извпрнпј, или пдгпварајућпј намени, на нашин  кпји неће ни у шему угрпзити 
оихпва пснпвна сппменишка свпјства; 
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 Неппкретна културна дпбра и дпбра ппд претхпднпм защтитпм не смеју се кпристити у 
сврхе кпје нису у складу са оихпвпм прирпдпм, наменпм и знашајем, или на нашин кпји 
мпже дпвести дп оихпвпг пщтећеоа; 

 На археплпщким лпкалитетима, на парцелама защтићених дпбара и на парцелама 
оихпве защтићене пкплине није дпзвпљенп планираое никакве градое, псим акп се 
тп изришитп пдпбри ппсебним услпвима надлежне службе защтите; 

 Власник, кприсник или други субјекат кпји пп билп кпм пснпву распплаже неппкретним 
културним дпбрпм или дпбрпм ппд претхпднпм защтитпм, дужан је да га шува и 
пдржава с пажопм, такп да не дпђе дп пщтећеоа или унищтеоа оегпвих сппменишких 
свпјстава; 

 Није дпзвпљенп рущеое, раскппаваое, преправљаое, презиђиваое, прерађиваое или 
извпђеое других радпва кпји мпгу прпмеити изглед и вреднпст културнпг дпбра, без 
претхпднп прибављених услпва и сагласнпсти надлежне службе защтите; 

 Надлежни завпд за защтиту сппменика културе ппсебним актпм утврђује кпнкретне 
услпве шуваоа, кприщћеоа и пдржаваоа, кап и услпве за предузимаое мера защтите 
за свакп ппјединашнп неппкретнп културнп дпбрп или дпбрп ппд претхпднпм 
защтитпм; 

 Акт п мерама техничке заштите надлежнпг завпда прибавља се за наведене пбјекте 
у ппступку пбједиоене прпцедуре, пднпснп у ппступку израде урбанистишкпг прпјекта; 

 Технишка дпкументација дпставља се надлежнпм Завпду на сагласнпст. 
  
Ппред наведенпг, кпд спрпвпђеоа пвпг Плана важе ппщти услпви прпписани шланпм 109. Закпна 
п културним дпбрима: 

- Акп се у тпку извпђеоа грађевинских и других радпва наиђе на археплпщка налазищта 
или археплпщке предмете, извпђаш радпва је дужан да пдмах, без пдлагаоа прекине 
радпве и пбавести надлежни завпд за защтиту сппменика културе и да предузме мере 
да се налаз не унищти и не пщтети и да се сашува на месту и у пплпжају у кпме је 
пткривен.  

- Акп ппстпји неппсредна ппаснпст пщтећеоа археплпщкпг налазищта или предмета, 
надлежни завпд за защтиту сппменика културе привременп ће пбуставити радпве дпк 
се на пснпву закпна не утврди да ли је предметна неппкретнпст или ствар културнп 
дпбрп или није. 

- Инвеститпр је дужан да пбезбеди средства за истраживаое, защтиту, шуваое, 
публикпваое и излагаое дпбра кпје ужива претхпдну защтиту, кпје се пткрије 
приликпм извпђеоа радпва. 

 
Пбавезнп је и укљушиваое смерница и преппрука из ратификпваних међунарпдних 
дпкументата кпји се пднпсе на неппкретна културна дпбра и предеп. 
 
У складу са Закпнпм п културним дпбрима (''Сл. гласник РС'', бр. 71/94, 52/2001 и 99/2011), 
прибављаое кпнзерватпрских и других услпва и мера шуваоа, защтите и кприщћеоа пбавезнп 
је за сва утврђена неппкретна културна дпбра на теритприји Ппщтине, и тп: 
 

1. СРЕДОЕВЕКПВНИ ГРАД РАМ - средоевекпвнп утврђеое у Раму  (Рещеое Завпда 
за защтиту и наушнп прпушаваое сппменика културе НРС, Бепград бр. 270/48 пд 
26.02.1948. гпд., дпк је за културнп дпбрп пд великпг знашаја утврђена пд 
29.03.1979. гпд.); 

2. ЛЕДЕРАТА - римскп утврђеое у Раму (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-2/86-01 
пд 30.06.1986. гпд., дпк је за културнп дпбрп пд великпг знашаја утврђена пд 
26.11.1987. гпд.);  
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3. ЗГРАДА ППШТИНЕ у Великпм Градищту (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-4/81-
01 пд 28.12.1981. гпд.;  

4. ЦРКВА СВ. АРХ. МИХАИЛА И ГАВРИЛА у Великпм Градищту (Пдлука СП Великп 
Градищте бр. 633-6/81-01 пд 28.12. 1981. гпд.); 

5. СТАРА ЕЛЕКТРАНА (управна зграда, брана, дпвпдни и пдвпдни канал на реци Пек) 
у Великпм Градищту (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-5/82-01 пд 31.01.1983. 
гпд.); 

6. ЦРКВА СВ. НИКПЛЕ у Кисиљеву (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-4/82-01 пд 
31.01.1983. гпд.); 

7. МАНАСТИР НИМНИК у Курјашама (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-5/81-01 пд 
28.12.1981. гпд.); 

8. ВПДЕНИЦА ВПЈИСЛАВА СТЕФАНПВИЋА у Кусићу (Пдлука СП Великп Градищте бр. 
633-3/86-01 пд 30.06.1986. гпд.); 

9. КУЋА СВЕТПМИРА МИЛАДИНПВИЋА у Пстрпву (срущена) (Пдлука СП Великп 
Градищте бр. 633-1/86-01 пд 30.06.1986. гпд.); 

10. ПИНКУМ - пстаци римскпг насеља у Великпм Градищту (Рещеое Републишкпг 
завпда за защтиту сппменика културе Бепград пд 26.02.1966. гпд.); 

11. ПСТАЦИ ПРАИСТПРИЈСКПГ И СРЕДОЕВЕКПВНПГ НАСЕЉА ПСТРПВП у Пстрпву 
(Рещеое Републишкпг завпда за защтиту сппменика културе Бепград бр. 01-569/1 
пд 27.05. 1966. гпд.);  

12. ТРГ БПРИСА КИДРИЧА, ПАРК, УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА И ТРГ МЛАДЕНА 
МИЛПРАДПВИЋА у Великпм Градищту (Пдлука СП Великп Градищте бр. 633-4/86-
01 пд 30.06.1986. гпд.);  

 
Ппред наведених утврђених неппкретних културних дпбара, прибављаое кпнзерватпрских и 
других услпва и мера шуваоа, защтите и кприщћеоа пбавезнп је и за сва дпбра на теритприји 
Ппщтине кпја се налазе ппд претхпднпм защтитпм у евиденцији Регипналнпг завпда за 
защтиту сппменика културе у Смедереву, на кпја се према Закпну п културним дпбрима 
примеоују мере защтите прпписане за утврђенп културнп дпбрп. Пваквих пбјеката и 
лпкалитета је на теритприји Ппщтине укупнп 329, и тп: 150 археплпщких 
лпкалитета/налазищта, 6 пбјеката сакралне архитектуре, 114 пбјеката прпфане архитектуре и 
нарпднпг градитељства и 59 сппмен-пбележја, шесама, грпбаља. Интегрални пппис пвих 
пбјеката садржан је у дпкументаципнпј пснпви Плана и у списку Регипналнпг завпда за защтиту 
сппменика културе, кпји је саставни деп дпкументације. 
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4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕОА 
 
Прпстпрни план садржи правила грађеоа на пснпву кпјих је мпгуће издаваое лпкацијских 
услпва за ппјединашну грађевинску/катастарску парцелу.  
 
Правила грађеоа се пднпсе на целпкупну теритприју ппщтине Великп Градищте. 
Правила грађеоа се примеоују у делпвима планскпг ппдрушја за кпје ппстпје уређајне пснпве 
(грађевинска ппдрушја сепских насеља), кап и у делпвима ван грађевинскпг ппдрушја за кпја 
није предвиђена даља планска разрада. 
 
Правила се примеоују и у насељима у кпјима се предвиђа даља планска разрада у ппстпјећем 
грађевинскпм ппдрушју - дп дпнпщеоа урбанистишкпг плана. 
 
Пва правила грађеоа не примеоују се у границама Плана генералне регулације насеља 
Великп Градищте, кап и у границама важећих планпва детаљне регулације. 
 

4.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕОА ЗА ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИШТЕ 
 
Правила грађеоа у пбухвату грађевинскпг земљищта утврђују се кап скуп пщтих правила кпја 
се примеоују у целпкупнпм грађевинскпм ппдрушју, кап и ппсебна правила грађеоа кпја се 
примеоују у пквиру ппстпјећих грађевинских ппдрушја насеља и у пквиру планиранпг 
прпщиреоа грађевинских ппдрушја, пднпснп у пбухвату уређајних пснпва, кап и у пквиру 
грађевинскпг земљищта ван уређајних пснпва дп дпнпщеоа урбанистишкпг плана за таква 
ппдрушја. У пквиру грађевинскпг ппдрушја разрађене су 24 уређајне пснпве за свих 25 сепских 
насеља на теритприји ппщтине Великп Градищте и у пквиру истих се примеоују правила 
градое у складу са графишким прилпгпм. У пквиру зпне мпгућа је и изградоа пбјеката 
кпмпатибилне намене у перипду имплементације плана, а у пквиру дпзвпљених параметара у 
наведенпј зпни.  
 
Списак парцела грађевинскпг земљищта дат је у ппсебнпм прилпгу кпји је деп дпкументаципне 
пснпве Плана. 
 
Ппщта правила грађеоа дефинисана су и груписана кап скуп правила регулације и парцелације 
за пдређену изградоу према намени, на пдређенпј ппврщини, а у складу са критеријумима за 
грађеое, урбанистишким параметрима и ппказатељима кпји служе оихпвпм пствареоу. 
 
Планпм је дпзвпљена изградоа пбјеката за планиране намене грађевинскпг земљищта 
дефинисане у графишкпм прилпгу Реферална карта, пднпснп у уређајним пснпвама насеља. 
 
У пквиру ппредељене намене, Планпм су предвиђене минималне ппврщине грађевинских 
парцела дп кпјих се ппстпјеће парцеле мпгу делити, и тп такп, да се свакпј грађевинскпј 
парцели пбезбеди адекватан приступ са јавне сапбраћајне ппврщине.   
 
Приликпм прпјектпваоа пбјеката ппщтпвати све прпписе у пбласти защтите живптне средине, 
защтите пд ппжара, санитарне и хигијенске защтите. 
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4.1.1. ППШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕОА 

 

Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 

 
Ппщта правила парцелације су елементи за пдређиваое велишине, пблика и ппврщине 
грађевинске парцеле кпја се фпрмира.  
 
Пблик и ппвршина грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела има пблик правпугапника или трапеза. 
 
Грађевинска парцела (планирана и ппстпјећа) има ппврщину и пблик кпји пмпгућавају 
изградоу пбјекта у складу са параметрима задатим планпм, технишким нпрмативима и 
прпписима за пдређену врсту пбјекта. 
 
Изузетнп, мпгуће је фпрмирати и парцеле маое ппврщине пд прпписане минималне 
ппврщине на пснпву судске пресуде, пднпснп другпг правнпг акта кпјим се пбавезује 
фпрмираое тих парцела са ппврщинпм маопм пд прпписане. 
 
Фпремираое парцеле шија је ппврщина маоа пд Планпм прпписаних правила мпгућа је у 
слушају примене инструмента фпрмираоа земљищта за редпвну упптребу пбјекта, кап и у 
другим слушајевима утврђеним  Закпнпм п планираоу и изградои. 
 
Исправка граница суседних парцела 
Исправка границe суседних катастарских парцела, спајаое суседних катастарских парцела 
истпг власника, кап и спајаое суседних парцела на кпјима је истп лице власник или дугпрпшни 
закупац на пснпву ранијих прпписа, врщи се на пснпву елабпрата гепдетских радпва. 
 
Укпликп је суседна катастарска парцела у јавнпј свпјини, сагласнпст за исправку границе даје 
надлежни правпбранилац. 
 
Приликпм исправке граница суседних парцела мпра се ппщтпвати правилп да катастарска 
парцела у јавнпј свпјини кпја се припаја суседнпј парцели не испуоава услпве за ппсебну 
грађевинску парцелу, кап и да је маое ппврщине пд парцеле кпјпј се припаја. 

 
Прпјекат препарцелације и парцелације 
На већем брпју катастарских парцела мпже се пбразпвати једна или вище грађевинских 
парцела, на пснпву прпјекта препарцелације, на нашин и ппд услпвима утврђеним у планскпм 
дпкументу.  
 
На једнпј катастарскпј парцели мпже се пбразпвати већи брпј грађевинских парцела, кпје се 
мпгу делити парцелацијпм дп минимума утврђенпг применпм правила парцелације или 
укрупнити препарцелацијпм, а према планиранпј или ппстпјећпј изграђенпсти, пднпснп, 
планиранпј или ппстпјећпј намени грађевинске парцеле, на пснпву прпјекта парцелације.  
Свакпј грађевинскпј парцели приликпм парцелације пптребнп је пбезбедити адекватан 
приступ са јавне сапбраћајне ппврщине кпји се мпже пстварити и индиректнп, прекп 
приступнпг пута. 
 

Ппшта правила за изградоу пбјеката 
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Пбјекти свих врста и намена треба да су функципнални, статишки стабилни, хидрп и термишки 
прпписнп изплпвани и ппремљени свим савременим инсталацијама у складу са важећим 
нпрмативма и прпписима за пбјекте пдређене намене. 
 
Приликпм прпјектпваоа и изградое пбјеката исппщтпвати важеће технишке прпписе за 
грађеое пбјеката пдређене намене. Пбјекте прпјектпвати у складу са гептехнишким услпвима 
терена и прпписима п изградои на сеизмишкпм ппдрушју.  
 
Oдвпђеое атмпсферских впда са ппврщина крпва рещити у сппственп двприщте, пднпснп 
усмерити на улишну канализацију. Ппврщинске впде са једне грађевинске парцеле не мпгу се 
усмерити према другпј парцели, пднпснп пбјектима на суседним парцелама.  
 
Када за пдвпђеое ппврщинских впда не ппстпји нивелаципнп рещеое, ппврщинске впде са 
парцеле пдвпде се слпбпдним падпм према ригплама, пднпснп према улици са најмаоим 
падпм пд 1,5%. 
 
Сапбраћајне ппврщине, приступне пещашке стазе пбјектима на парцели, рампе гаража у 
приземљу и ппмпћних и радних прпстприја кпјима се савладава висинска разлика изнад кпте 
терена, кплске приступне путеве двприщту и манипулативне двприщне платпе, треба извести 
са падпм пријентисанп према улици, евентуалнп делпм према зеленим ппврщинама на 
парцели (врт, бащта и слишнп). 
 
У слушају изградое гараже у сутерену пбјекта, када је пад рампе за приступ гаражи 
пријентисан према пбјекту, пдвпђеое ппврщинских впда рещава се дренажпм или на други 
ппгпдан нашин. Пдвпђеое ппврщинских впда са рампе изведене за већи брпј гаража 
планираних у сутерену пбјекта пбавезнп рещавати канализаципнпм мрежпм прикљушенпм на 
улишну канализацију.  
 

Јавна ппврщина улице мпже се кпристити за пбављаое делатнпсти (складищтеое материјала 
и сл.) или за паркираое тещких впзила искљушивп уз сагласнпст нпсипца права јавне свпјине и 
ппд услпвима кпје пн пдреди.  
 
Кпд прпјектпваоа и изградое пбјеката и ппврщина јавне намене и пбјеката за ппщту упптребу 
мпрају се исппщтпвати  услпви за несметанп кретаое лица са инвалидитетпм, деце и старих 
лица, у складу са стандардима приступашнпсти у смислу Правилника п технишким стандардима 
планираоа, прпјектпваоа и изградое пбјеката, кпјима се псигурава несметанп кретаое и 
приступ пспбама са инвалидитетпм, деци и старим пспбама (''Службени.гласник РС'', 
бр.22/2015). 
 

Ппшта правила за рекпнструкцију, дпградоу и адаптацију ппстпјећих пбјеката  
у пбухвату Плана 
 

Сви ппстпјећи пбјекти у пбухвату Плана, без пбзира да ли су премащили параметре градое 
задате планпм, укпликп не задиру у планирану регулативу, мпгу да се задрже. Мпгу се  
задржати пбјекти ппред сапбраћајница, укпликп су исти изграђени на претежнпј грађевинскпј 
линији већине изграђених пбјеката на тпј лпкацији. Све ппстпјеће пбјекте је пптребнп 
ускладити са услпвима пбликпваоа кпји су задати Планпм.  
 
На ппстпјећим пбјектима изграђеним на парцелама шија је ппврщина маоа пд Планпм 
прпписанпг минимума, мпгућа је адаптација, санација или рекпнструкција у ппстпјећем 
габариту и вплумену пбјекта. За интервенције у ппгледу дпградое пптребнп је фпрмирати 
парцелу у складу са Планпм. 
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Кпд ппстпјећих пбјеката шији делпви прелазе прпписану грађевинску линију, а не нарущавају 
регулативу, дпзвпљена је дпградоа и тп:  

- у вертикалнпм габариту над пснпвпм целпг пбјекта, у складу са утврђеним 
параметрима, 

- у хпризпнталнпм габариту дп дефинисане грађевинске линије, у складу са утврђеним 
параметрима. 

 

Ппстпјећи пбјекти кпји су пд границе суседне парцеле ппстављени на маопј удаљенпсти пд 
Планпм прпписане, мпгу се дпградити дп Планпм утврђених параметара и тп: 

- у вертикалнпм габариту над пснпвпм целпг пбјекта, 
- у хпризпнталнпм габариту, за дпграђени деп мпра се исппщтпвати услпв за минималну 

удаљенпст пд границе суседне парцеле. 
 
На парцелама на кпјима се налазе пбјекти шија је наслеђена намена супрптна намени 
земљищта дефинисанпј у пвпм Плану, не мпже се дпзвплити даља изградоа и щиреое пве 
намене, већ самп текуће, пднпснп инвестиципнп пдржаваое пбјеката. 
 

Ппшта правила за паркираое 

 
Минималнп стандарднп местп за управнп паркираоа путнишких впзила је 4,80x2,30 m, али се 
предлаже фпрмираое већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду димензије савремених 
аутпмпбила. Паркинг местп за управнп паркираое аутпбуса je 12,0x3,5m. Минималнп местп за 
ппдужнп паркираое аутпмпбила изнпси 5,5x2,0 m, дпк је за аутпбусе 16,0x3,0 m. Димензије 
паркинг места кпд кпспг паркираоа су 5,30x2,30m за аутпмпбиле и 12.00x4,00m за аутпбусе. 
 
Кпд фпрмираоа јавних паркинга или паркинг ппврщина уз пбјекте и ппврщине јавне намене 
или пбјекте за јавну упптребу, пптребнп је предвидети минималнп 5% пд укупнпг брпја 
планираних паркинг места за паркираое впзила пспба са инвалидитетпм, у складу са 
стандардима приступашнпсти. Кпд управнпг паркираоа, димензија паркинг места за пспбе са 
инвалидитетпм изнпси 3,7x5,0m, пднпснп на щирину паркинг места пд 2,2m дпдаје се прпстпр 
за инвалидска кплица, щирине 1,5m. Кпд два суседна паркинг места мпже се дпзвплити да 
кпристе исти прпстпр за инвалидска кплица, пднпснп да щирина два суседна места за пспбе са 
инвалидитетпм изнпси 5,9m (2,20 + 1,50 + 2,20).  
 
Кпд планираоа паркинг места и трптпара предвидети укпщене ивишоаке максималнпг нагиба 
10% и минималне щирине 1,2m за силазак кплица са трптпара на кплпвпз.  
 
Паркираое впзила за сппствене пптребе на грађевинским парцелама пстале намене пп 
правилу се пбезбеђује на сппственпј парцели изван ппврщине јавнпг пута, према нпрмативима 
утврђеним у пвим Правилима.  
 
Гараже вищеппрпдишних пбјеката планирају се у или исппд пбјекта у габариту, ппдземнп изван 
габарита пбјекта или надземнп на грађевинскпј парцели, уз ппщтпваое свих псталих услпва 
изградое.  
 
У пквиру кпмплекса где се планирају кпмерцијални садржаји (за шије пптребе се кпристе и 
теретна впзила) планирати и прпстпр за смещтај теретних впзила. 
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Нпрмативи за планираое паркираоа 
 
Намена      1 паркинг местп на: 
Станпваое                                                    1 стан 
Хптел (према категприји)    10 лежаја + 1 ПМ за аутпбусе на 30 лежаја 
Мптел                                 1 спба 
Пдмаралищте/камп                                    1 смещтајна јединица 
Пбјекти са стамбеним јединицама  
   за ппвременп станпваое                          1 стан  
Апартмани                                                     1 апартман 
Тржни центри      55 m² БРГП 
Рестпрани и кафане     8 стплица 
Сппртски пбјекти     10-14 гледалаца 
Верски пбјекти     20 m² БРГП 
Бипскпп, дпм културе     10 седищта 
Прпизвпднп-прерађивашки 
и индустријски пбјекти    8 заппслених 
Екпнпмски пбјекти за кпмерцијалну 
прпизвпдоу (фарме)    200 m² 
Банке                                                             70 m² 
Медицинске устанпве                                   70 m² 
Административне устанпве                               70 m² 
Ппщте                                                              150 m² 
Тргпвина на малп                                          100 m²  
Пснпвне щкпле:                  1 ПМ/пп ушипници   
Дешја устанпва:                                             2 ПМ/пп групи  
Здравствене устанпве:                  1 ПМ/на 70 m² кприсне ппврщине 
 
 

4.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕОА ПП УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА И ЗПНАМА 

 
У пбухвату грађевинских ппдрушја насеља, у пквиру кпјих се примеоују пва Правила грађеоа, 
дефинищу се две урбанистишке целине за кпје се утврђују ппсебна правила за изградоу - 
урбанистишка целина ппстпјећег насеља и урбанистишка целина прпщиреоа насеља. 
 

Урбанистичка целина ппстпјећег насеља - –ппдручје ппстпјећег насеља уређајне пснпве 

 
1)  Врста и намена пбјеката 
У пквиру пве целине у кпјпј је претежнна намена станпваое, мпгу се градити: 

 Стамбени пбјекти (ппрпдишнп и вищеппрпдишнп станпваое) 

 Стамбенп-ппслпвни пбјекти (делатнпсти у приземним, а станпваое на вищим етажама) 

 Ппслпвни пбјекти  

 Пбјекти јавне намене и пбјекти за јавнп кприщћеое  

 Ппмпћни и екпнпмски пбјекти у функцији главнпг (стамбенпг или ппслпвнпг пбјекта) 

 Други садржаји кпји су кпмпатибилни претежнпј намени и кпји не угрпжавају исту 
 
Стамбени, стамбенп ппслпвни и ппслпвни пбјекти мпгу имати вище функципналнп пдвпјених 
целина (станпва, лпкала). 
 
Кпмпатибилне намене су: јавна управа и администрација, делатнпсти, ппслпваое, тргпвина, 
угпститељствп, занатствп и услуге, кпмунални и сапбраћајни пбјекти у функцији станпваоа или 
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ппслпваоа, пбјекти за снабдеваоа гпривпм, здравствп, дешија защтита, пбразпваое, култура и 
верски пбјекти. 
 
Забраоена је изградоа индустријских и прпизвпдних кпмплекса и пбјеката укпликп исти имају 
негативан утицај на живптну средину, пднпснп на квалитет живпта у ппгледу буке и загађеоа 
живптне средине. Изградоа пвих пбјеката је мпгућа самп уз задпвпљеое прпписаних мера за 
защтиту живптне средине. У пквиру границе насеља није дпзвпљена изградоа екпнпмских 
пбјеката кпји ће се кпристити у кпмерцијалне сврхе (фарме живине, свиоа, крава и сл.). 

 
2)  Пплпжај пбјеката на парцели 
Пбјекат се мпже ппставити на или иза грађевинске линије у складу са функципналнпм 
прганизацијпм пбјекта и партернпг уређеоа.  
 
Пбјекти се мпгу ппстављати кап слпбпднпстпјећи на парцели или кап и пбјекти у непрекинутпм 
или прекинутпм низу.  
Грађевинска линија је дефинисана на минималнп 5,0m удаљенпсти у пднпсу на планирану 
регулацију сапбраћајница и ппврщина јавне намене. Изузетак су државни путеви где је 
грађевинска линија дефинисана на минималнп 40,0m за државни пут I реда - аутппут и 20,0m 
за пстале државне путеве I реда; 10,0m за државне путеве II реда; и  ппмпћне и екпнпмске 
пбјекте шија минимална удаљенпст пд регулације сапбраћајнице изнпси 1,0m и тп искљушивп 
према некатегприсаним путевима.  
 
Минимална удаљенпст пбјеката пд границе суседне парцеле, псим за пбјекте у низу или 
прекинутпм низу, кпји се једнпм или са две стране ппстављају на границу суседне парцеле, је: 

 за пбјекте спратнпсти дп П+1+Пк - дп три надземне етаже удаљенпст 1,5m 

 за пбјекте спратнпсти П+2+Пк - шетири надземне етаже удаљенпст 2,5m 

 за пбјекте спратнпсти П+3+Пк - пет надземних етажа удаљенпст 3,0m 
 

3)  Минимална ппвршина и ширина грађевинске парцеле  
Ппстпјеће катастарске парцеле мпгу бити грађевинске у слушајевима да се граде пбјекти 
ппрпдишнпг станпваоа или ппрпдишнпг станпваоа са делатнпстима спратнпсти дп П+2+Пк. За 
нпвпфпрмиране парцеле минимална грађевинска парцела мпра бити 300m2. У слушајевима 
када се граде пбјекти вищеппрпдишнпг станпваоа минимална грађевинска парцела укпликп је 
ппстпјећа мпже бити 600m2, а нпвпфпрмирана мпра бити мин. 800m2. 
 
Минимална щирина грађевинске парцеле је за слпбпднпстпјећи пбјекат 10,0m, двпјни пбјекат 
8,0m (2х8m), а пбјекат у низу 6,0m. 
 
4) Други пбјекти на парцели 
Дпзвпљена је изградоа већег брпја пбјеката исте или разлишите намене на парцели, и тп у 
пквиру Планпм дпзвпљених параметара кпји важе за целу парцелу. 
 
5)  Дпзвпљени индекс заузетпсти грађевинске парцеле 
Максималнп дпзвпљени индекс заузетпсти грађевинске парцеле је 50%.  
 
6)  Дпзвпљена спратнпст пбјекта 
Максимална спратнпст пбјеката је П+3+Пк, пднпснп П+4 укпликп је раван крпв, за пбјекте 
следеће намене: 

 Стамбени пбјекти (ппрпдишнп и вищеппрпдишнп станпваое) 

 Стамбенп-ппслпвни пбјекти (делатнпсти у приземним, а станпваое на вищим етажама) 

 Ппслпвни пбјекти 
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 Кпмерцијални садржаји и услуге 
 
За ппмпћне и екпнпмске пбјекта у функцији сепскпг дпмаћинства максимална спратнпст је П+Пк. 
 
У складу са кпнфигурацијпм терена и гептехнишким услпвима дпзвпљена је изградоа 
ппдрумске или сутеренске етаже, при шему кпта ппда приземља мпже бити највище 0,9m пд 
најниже кпте уређенпг терена пкп пбјекта. У слушају када се у ппдрумскпј етажи прганизују 
гараже, кпта ппда приземља мпже бити највище 1,2m пд најниже кпте уређенпг терена пкп 
пбјекта. 
 
Висина надзитка ппдкрпвне етаже је 1,6m. 
 
7) Најмаоа међуспбна удаљенпст пбјеката 
Међуспбна удаљенпст између пбјеката изнпси минималнп 3,5 метара. Изузетак је изградоа 
пбјеката у низу. 
 
8)   Услпви за пграђиваое 
Пграђиваое је мпгуће пградпм висине дп 1,8 m у пднпсу на кпту трптпара, при шему за пграде 
на регулаципнпј линији висина парапета мпже бити дп 1,2m, а пстали деп је транспарентан. 
 
Пграде се ппстављају на границу парцеле такп да стубпви пграде и капије буду на парцели кпја 
се пграђује. Парцеле се мпгу пграђивати и живпм зеленпм пградпм кпја се сади у пспвини 
границе грађевинске парцеле. Врата и капије на улишнпј пгради не мпгу се птварати ван 
регулаципне линије. 
 
Кпд кпмерцијалних садржаја преппрука је да се парцеле не пграђују према јавнпј ппврщини.  
Кпд других кпмпатибилних намена пграђиваое је мпгуће у складу са прпписима за ту врсту 
пбјеката. 
 
9)  Пбезбеђиваое приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила 
Приликпм парцелације свакпј нпвпфпрмиранпј парцели је пптребнп пбезбедити приступ са 
јавне сапбраћајне ппврщине, директнп или индиректнп прекп кплскпг приступа минималне 
щирине 2,5m. 
 
Паркираое се пбезбеђује у пвкиру сппствене парцеле, у складу са нпрмативима за паркираое 
утврђеним пвим Планпм. 
 
10) Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 

 приступ парцели са јавне сапбраћајне ппврщине; 

 пбезбеђенп пдлагаое кпмуналнпг птпада;    

 прикљушеое на електрпенергетску мрежу; 

 прикљушеое на систем впдпвпда и канализације. 
 

Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
електрпенергетску мрежу мпгуће је снабдеваое из алтернативних извпра. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
систем впдпвпда и канализације мпгућа је изградоа бунара, пдн. впдпнепрппусне септишке 
јаме. Пп испуоеоу услпва за прикљушеое на систем впдпвпда и канализације неппхпднп је 
изврщити прикљушеое и уклпнити септишке јаме, пднпснп бунаре. 
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Прикљушеое пбјеката на кпмуналну инфраструктуру врщи се на пснпву правила пвпг Плана и 
услпва пвлащћених кпмуналних предузећа и прганизација. 
 
11) Услпви за ппстављаое инсталација 

 предвидети двпстранп прпщиреое државних путева на прпјектпвану щирину и 
изградоу дпдатних сапбраћајних трака у пптезу евентуалне рекпнструкције ппстпјећих 
и изградое дпдатних раскрсница, у складу са прпстпрним и урбанистишким планпвима 
ппщтине Великп Градищте, пднпснп у складу са планиранпм траспм државнпг пута  

 траса предметних инсталација мпра се прпјектнп усагл асити са ппстпјећим 
инсталацијама ппред и исппд предметних путева 
 

12) Услпви за паралелнп впђеое инсталација са државним путем 

 планиране инсталације се мпгу планирати ппд услпвима кпјима се спрешава 
угрпжаваое стабилнпсти државнпг пута и пбезбеђују услпви за несметанп пдвијаое 
сапбраћаја на путу 

 предметне инсталације мпрају бити ппстављене минималнп 3,00m пд крајое ташке п 
ппрешнпг прпфила пута и у зависнпсти пд кпнфигурације терена и прешника 
инсталација  

 не дпзвпљава се впђеое предметних инсталација пп банкини, пп кпсинама усека или 
насипа, крпз јаркпве и крпз лпкације кпје мпгу бити иницијалне за птвараое клизищта 

 на местима где није мпгуће задпвпљити услпве из претхпднпг става мпра се 
испрпјектпвати и извести адекватна защтита трупа пута 
 

13) Услпви за укрштаое инсталација са државним путем 

 да се укрщтаое са путем предвиди искљушивп механишким ппдбущиваоем исппд 
трупа пута, управнп на пут , у прпписанпј защтитнпј цеви , 

 защтитна цев мпра бити прпјектпвана на целпј дужини између крајних ташака 
пппрешнпг прпфила ппстпјеће трасе п ута, увећана за пп 3,00m са сваке стране , 

 минимална дубина инсталација и защтитних цеви пд најниже кпте кплпвпза дп гпрое 
кпте защтитне цеви изнпси 1,35-1,50m, 

 минимална дубина инсталација и защтитних цеви исппд путнпг канала за 
пдвпдоаваое (ппстпјећег или планиранпг) пд кпте дна канала дп гпрое кпте 
защтитне цеви изнпси 1,20m. 

 
 

Правила за изградоу пбјеката јавне намене и пбјеката за ппшту упптребу – централне 
делатнпсти у пквиру уређајних пснпва 

 
У пквиру пве целине задржавају се ппстпјећи пбјекти у функцији щкплства, дешије защтите и 
сппртски пбјекти.  
 
Ппстпјећи пбјекти се мпгу у складу са пптребама дпградити у хпризпнталнпм и вертикалнпм 
габариту. 
 
За рекпнструкцију ппстпјећих пбјеката и изградоу нпвих у пквиру других претежних намена 
важе следећа правила грађеоа: 
 
 

Пбјекти дечије заштите 

 
1)  Врста и намена пбјеката 
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Дешији вртић са пптребним пратећим садржајима (прпстпри за игру деце на птвпренпм, 
пбјекти енергетскпг напајаоа и сл.) уз ппщтпваое следећих нпрматива: 

 ппврщина кпмплекса минималнп 10m2 пп детету, 

 ппврщина пбјекта 8-10m2 пп детету. 
 
2)  Пплпжај пбјеката на парцели 
Све пбјекте кап и садржаје на птвпренпм у пквиру кпмплекса ппставити на или иза 
грађевинске линије у складу са функципналнпм прганизацијпм пбјеката и партернпг уређеоа.  
 
Грађевинска линија је дефинисана на минималнп 5,0m удаљенпсти у пднпсу на планирану 
регулацију сапбраћајница и ппврщина јавне намене. 
 
Минимална удаљенпст пбјеката пд границе суседне парцеле је 3,5m уз пбезбеђеое пптребнпг 
прптивппжарнпг пута. 
 
 
3)  Минимална ппвршина и ширина грађевинске парцеле  
Грађевинска парцела за пву намену фпрмира се према брпју деце и утврђеним нпрмативима. 
 
4) Други пбјекти на парцели 
У пквиру парцеле мпгућа је изградоа вище пбјеката кпји фпрмирају функципнални кпмплекс. 
 
5)  Најмаоа међуспбна удаљенпст пбјеката 
Пбјекте на истпј парцели (укпликп се фпрмира кпмплекс) прганизпвати такп да се ппстигне 
функципналнп јединствп, да сви пбјекти имају квалитетну псуншанпст и визуре и да се 
задпвпље услпви прптивппжарне защтите и приступашнпсти. 
 
6)  Дпзвпљени индекс заузетпсти грађевинске парцеле 
Максималнп дпзвпљени индекс заузетпсти парцеле je 50% - ппврщина ппд свим пбјектима у 
пквиру кпмплекса. 
 
7)  Дпзвпљена спратнпст пбјеката 
Максимална дпзвпљена спратнпст пбјеката је Пп+ П+1. 
 
8)   Услпви за пграђиваое 
Шкплски кпмплекс се пграђује транспарентнпм пградпм са капијпм (кпнтрплисанпг улаза и 
излаза) зиданпг парапета максималнп дп висине 80 cm. Дпзвпљенп је пграђиваое сппртских 
терена транспарентнпм защтитнпм мрежпм максималне висине дп 300 cm. У градпвима 
минимална висина пграде изнпси 150 cm, преппрушује се висина пд 180 cm. Дпзвпљенп је 
ппстављаое живе пграде у кпмбинацији са жишанпм пградпм према истим услпвима. Пещашке 
и кплске капије су у складу са ппщтим изгледпм пграде и птварају се ка унутращопсти 
кпмплекса. 
 
9)  Пбезбеђиваое приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила 
Пбезбеђује се приступ са јавне сапбраћајне ппврщине на кпју ће се везати интерни сапбраћај 
крпз кпмплекс. 
 
Паркираое пбезбедити у пквиру кпмплекса, према нпрмативима за паркираое утврђеним 
пвим Планпм.  
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10) Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 

 приступ парцели са јавне сапбраћајнице;  

 пбезбеђенп пдлагаое кпмуналнпг птпада;  

 прикљушеое на електрпенергетску мрежу; 

 прикљушеое на систем впдпвпда и канализације.  
 
Прикљушеое пбјеката на кпмуналну инфраструктуру врщи се на пснпву правила пвпг плана и 
услпва пвлащћених кпмуналних предузећа и прганизација. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
електрпенергетску мрежу мпгуће је снабдеваое из алтернативних извпра. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
систем впдпвпда и канализације мпгућа је изградоа бунара, пднпснп впдпнепрппусне 
септишке јаме, а у складу са санитарнп-хигијенским захтевима за пбјекте пве намене. Пп 
испуоеоу услпва за прикљушеое на систем впдпвпда и канализације неппхпднп је изврщити 
прикљушеое и уклпнити септишке јаме, пднпснп бунаре. 
 
 

Пбјекти шкплства 

 
1)  Врста и намена пбјеката 
Шкплски пбјекат са пптребним пратећим садржајима (фискултурна сала, терени на 
птвпренпм, пбјекти енергетскпг напајаоа и сл.).  
 
2)  Пплпжај пбјеката на парцели 
Све пбјекте кап и садржаје на птвпренпм у пквиру кпмплекса ппставити на или иза 
грађевинске линије у складу са функципналнпм прганизацијпм пбјеката и партернпг уређеоа.  
Грађевинска линија је дефинисана на минималнп 3,0m удаљенпсти у пднпсу на планирану 
регулацију сапбраћајница и ппврщина јавне намене. 
 
Минимална удаљенпст пбјеката пд границе суседне парцеле је 3,5m уз пбезбеђеое пптребнпг 
прптивппжарнпг пута. 
 
3)  Минимална ппвршина и ширина грађевинске парцеле  
Грађевинска парцела за пву намену фпрмира се према брпју ушеника и утврђеним 
нпрмативима. 
 
4) Други пбјекти на парцели 
У пквиру парцеле мпгућа је изградоа вище пбјеката кпји фпрмирају функципнални кпмплекс. 
 
5)  Најмаоа међуспбна удаљенпст пбјеката 
Пбјекте на истпј парцели (укпликп се фпрмира кпмплекс) прганизпвати такп да се ппстигне 
функципналнп јединствп, да сви пбјекти имају квалитетну псуншанпст и визуре и да се 
задпвпље услпви прптивппжарне защтите и приступашнпсти. 
 
6)  Дпзвпљени индекс заузетпсти грађевинске парцеле 
Максимални дпзвпљени индекс заузетпсти парцеле je 50% - ппврщина ппд свим пбјектима у 
пквиру кпмплекса. 
 
7)  Дпзвпљена спратнпст пбјеката 
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Међуспбна удаљенпст између пбјеката изнпси минималнп 3,5 метара. Изузетак је изградоа 
пбјеката у низу. 
 
8)   Услпви за пграђиваое 
Шкплски кпмплекс се пграђује транспарентнпм пградпм са капијпм (кпнтрплисанпг улаза и 
излаза) зиданпг парапета максималнп дп висине 80 cm. Дпзвпљенп је пграђиваое сппртских 
терена транспарентнпм защтитнпм мрежпм максималне висине дп 300 cm. У градпвима 
минимална висина пграде изнпси 150 cm, преппрушује се висина пд 180 cm. Дпзвпљенп је 
ппстављаое живе пграде у кпмбинацији са жишанпм пградпм према истим услпвима. Пещашке 
и кплске капије су у складу са ппщтим изгледпм пграде и птварају се ка унутращопсти 
кпмплекса. 
 
9)  Пбезбеђиваое приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила 
Пбезбедити приступ са јавне сапбраћајне ппврщине на кпју ће се везати интерни сапбраћај 
крпз кпмплекс. 
 
Паркираое пбезбедити у пквиру кпмплекса а према нпрмативу датпм у ппсебнпм ппглављу 
пвпг плана.  
 
10) Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 

 приступ парцели са јавне сапбраћајнице;  

 пбезбеђенп пдлагаое кпмуналнпг птпада;  

 прикљушеое на електрпенергетску мрежу; 

 прикљушеое на систем впдпвпда и канализације.  
 
Прикљушеое пбјеката на кпмуналну инфраструктуру врщи се на пснпву правила пвпг Плана и 
услпва пвлащћених кпмуналних предузећа и прганизација. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
електрпенергетску мрежу мпгуће је снабдеваое из алтернативних извпра. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
систем впдпвпда и канализације мпгуће је изградити бунаре, пднпснп впдпнепрппусне 
септишке јаме, а у складу са санитарнп-хигијенским захтевима за пбјекте пве намене. Пп 
испуоеоу услпва за прикљушеое на систем впдпвпда и канализације неппхпднп је изврщити 
прикљушеое и уклпнити септишке јаме, пднпснп бунаре. 

 

Пбјекти сппрта и рекреације 

 
1)  Врста и намена пбјеката 
У пквиру пве намене мпгућа је прганизација терена на птвпренпм. Ппред терена и 
рекреативних пбјеката и садржаја (дешија игралищта, теретане на птвпренпм и сл.)  мпгућа је 
прганизација и изградоа пбјекта у функцији пратећих садржаја. 
 
Дпзвпљена је изградоа пбјекта у пквиру кпга мпгу бити прганизпвани: свлашипнице, 
канцеларија, прпстприје за реквизите, угпститељски садржаји и сл. 
 
2)  Пплпжај пбјеката на парцели 
Пбјекат и садржаје на птвпренпм прганизпвати у пквиру Планпм ппредељене ппврщине.  
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Грађевинска линија је дефинисана на минималнп 5,0m у пднпсу на планирану регулацију 
сапбраћајница и ппврщина јавне намене.  
 
Удаљенпст садржаја у кпмплексу пд границе парцеле утврђује се на 5,0m. 
 
3)  Минимална ппвршина и ширина грађевинске парцеле  
Грађевинска парцела за пву намену дефинисана је Планпм, пднпснп уређајнпм пснпвпм за 
селп.  
 
4) Други пбјекти на парцели 
Пратећи садржаји се мпгу прганизпвати у пквиру једнпг пбјекта. 
 
5)  Дпзвпљени индекс заузетпсти грађевинске парцеле 
Максималнп дпзвпљени индекс заузетпсти грађевинске парцеле је 80% (укљушује све терене и 
пбјекте на парцели). 
 
Слпбпдне ппврщине кпје укљушују стазе, платпе, зеленилп и сл. заузимају минималнп 20% 
парцеле. 
 
6)  Дпзвпљена спратнпст пбјеката 
Дпзвпљена спратнпст пбјеката је  П+0. 
 
Максимална висина пбјекта је 6,0m меренп пд најниже кпте уређенпг терена пкп пбјекта дп 
слемена, при шему кпта ппда приземља мпже бити највище 0,9m пд најниже кпте уређенпг 
терена пкп пбјекта. 
 
7)   Услпви за пграђиваое 
Пграђиваое грађевинске парцеле је мпгуће живпм зеленпм пградпм кпја ће бити 
укпмппнпвана у целпкупнп партернп уређеое и пзелеоаваое у пквиру парцеле. Жива пграда 
се ппставља унутар границе парцеле. 
 
Мпгуће јегпрађиваое сппртских терена у пквиру кпмплекса у складу са прпписима. 
 
8)  Пбезбеђиваое приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила 
Присту је Планпм пбезбеђен са јавне сапбраћајне ппврщине. 
 
Паркираое за пптребе сппртскп-рекреативних садржаја је на јавним паркинзима у пкружеоу. 
 
9) Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 

 приступ парцели са јавне сапбраћајнице;  

 пбезбеђенп пдлагаое кпмуналнпг птпада;  

 прикљушеое на електрпенергетску мрежу; 

 прикљушеое на систем впдпвпда и канализације.  
 
Прикљушеое пбјеката на кпмуналну инфраструктуру врщи се на пснпву правила пвпг плана и 
услпва пвлащћених кпмуналних предузећа и прганизација. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
електрпенергетску мрежу мпгуће је снабдеваое из алтернативних извпра. 
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Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
систем впдпвпда и канализације мпгуће је изградити бунаре, пднпснп впдпнепрппусне 
септишке јаме. Пп испуоеоу услпва за прикљушеое на систем впдпвпда и канализације 
неппхпднп је изврщити прикљушеое и уклпнити септишке јаме, пднпснп бунаре. 
 

Урбанистичка целина прпширеоа насеља 

 
У пквиру пве урбанистишке целине дефинищу се 4 зпне претежне намене: 

 зпна станпваоа са делатнпстима, 

 зпна ппслпвних, привредних и индустријских пбјеката, 

 зпна екпнпмских пбјеката за кпмерцијалну прпизвпдоу (фарме), 

 зпна викенд насеља. 
 

Зпна станпваоа са делатнпстима 

 
1)  Врста и намена пбјеката 
 
У пквиру пве зпне у кпјпј је претежнна намена станпваое, мпгу се градити: 

 Стамбени пбјекти (ппрпдишнп и вищеппрпдишнп станпваое) 

 Стамбенп-ппслпвни пбјекти (делатнпсти у приземним, а станпваое на вищим етажама) 

 Ппслпвни пбјекти  

 Пбјекти јавне намене и пбјекти за јавнп кприщћеое  

 Ппмпћни и екпнпмски пбјекти у функцији главнпг (стамбенпг или ппслпвнпг пбјекта) 

 Други садржаји кпји су кпмпатибилни претежнпј намени и кпји не угрпжавају исту 
 
Стамбени, стамбенп ппслпвни и ппслпвни пбјекти мпгу имати вище функципналнп пдвпјених 
целина (станпва, лпкала). 
Кпмпатибилне намене су: јавна управа и администрација, делатнпсти, ппслпваое, тргпвина, 
угпститељствп, занатствп и услуге, кпмунални и сапбраћајни пбјекти у функцији станпваоа или 
ппслпваоа, пбјекти за снабдеваоа гпривпм, здравствп, дешија защтита, пбразпваое, култура и 
верски пбјекти. 
 
2)  Пплпжај пбјеката на парцели 
Пбјекат се мпже ппставити на или иза грађевинске линије у складу са функципналнпм 
прганизацијпм пбјекта и партернпг уређеоа.  
 
Пбјекти се мпгу ппстављати кап слпбпднпстпјећи на парцели или кап и пбјекти у непрекинутпм 
или прекинутпм низу.  
 
Грађевинска линија је дефинисана у пднпсу на планирану регулацију сапбраћајница и 
ппврщина јавне намене и изнпси минималнп 5,0m. 
 
Минимална удаљенпст пбјеката пд границе суседне парцеле, псим за пбјекте у низу или 
прекинутпм низу, кпји се једнпм или са две стране ппстављају на границу суседне парцеле, је: 

 за пбјекте спратнпсти дп П+1+Пк - дп три надземне етаже удаљенпст 1,5m 

 за пбјекте спратнпсти П+2+Пк - шетири надземне етаже удаљенпст 2,5m 
 

3)  Минимална ппвршина и ширина грађевинске парцеле  
Ппстпјеће катастарске парцеле мпгу бити грађевинске у слушајевима да се граде пбјекти 
ппрпдишнпг станпваоа или ппрпдишнпг станпваоа са делатнпстима спратнпсти дп П+2+Пк. За 
нпвпфпрмиране парцеле минимална грађевинска парцела мпра бити 300m2. У слушајевима 
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када се граде пбјекти вищеппрпдишнпг станпваоа минимална грађевинска парцела укпликп је 
ппстпјећа мпже бити 600m2, а нпвпфпрмирана мпра бити минималнп 800m2. 
 
Минимална щирина грађевинске парцеле је за слпбпднпстпјећи пбјекат 10,0m, двпјни пбјекат 
8,0m (2х8m), а пбјекат у низу 6,0m. 
 
4) Други пбјекти на парцели 
На парцели је дпзвпљена изградоа већег брпја пбјеката исте или разлишите намене, и тп у 
пквиру Планпм дпзвпљених параметара кпји важе за целу парцелу. 
 
5)  Дпзвпљени индекс заузетпсти грађевинске парцеле 
Максималнп дпзвпљени индекс заузетпсти грађевинске парцеле је 40%.  
Oд препсталпг слпбпднпг дела парцеле, неппхпднп је да минимум 30% представља зелену 
ппврщину. 
 
6)  Дпзвпљена спратнпст пбјеката 
Максимална спратнпст пбјеката је П+2+Пк, пднпснп П+3 укпликп је раван крпв за пбјекте 
следеће намене: 

 стамбени пбјекти (ппрпдишнп и вищеппрпдишнп станпваое) 

 стамбенп-ппслпвни пбјекти (делатнпсти у приземним, а станпваое на вищим етажама) 

 ппслпвни пбјекти 

 кпмерцијални садржаји и услуге 
 
За ппмпћне и екпнпмске пбјекта у функцији сепскпг дпмаћинства максимална спратнпст је 
П+Пк. 
 
У складу са кпнфигурацијпм терена и гептехнишким услпвима дпзвпљена је изградоа 
ппдрумске или сутеренске етаже, при шему кпта ппда приземља мпже бити највище 0,9m пд 
најниже кпте уређенпг терена пкп пбјекта. У слушају када се у ппдрумскпј етажи прганизују 
гараже, кпта ппда приземља мпже бити највище 1,2m пд најниже кпте уређенпг терена пкп 
пбјекта. 
 
Висина надзитка ппдкрпвне етаже је 1,6m. 
 
7)  Најмаоа међуспбна удаљенпст пбјеката 
Пбјекте на истпј парцели прганизпвати такп да један другпм, пднпснп ппмпћни пбјекти 
главним пбјектима не заклаоају сунце дуже пд пплпвине трајаоа дневнoг псуншаоа. 
 
8)   Услпви за пграђиваое 
Пграђиваое је мпгуће пградпм висине дп 1,8 m у пднпсу на кпту трптпара, при шему за пграде 
на регулаципнпј линији висина парапета мпже бити дп 1,2m,  а пстали деп је транспарентан. 
 
Пграде се ппстављају на границу парцеле такп да стубпви пграде и капије буду на парцели кпја 
се пграђује. Парцеле се мпгу пграђивати и живпм зеленпм пградпм кпја се сади у пспвини 
границе грађевинске парцеле. Врата и капије на улишнпј пгради не мпгу се птварати ван 
регулаципне линије. 
 
Кпд кпмерцијалних садржаја преппрука је да се парцеле не пграђују према јавнпј ппврщини.  
Кпд других кпмпатибилних намена пграђиваое је мпгуће у складу са прпписима за ту врсту 
пбјеката. 
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9)  Пбезбеђиваое приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила 
Приликпм парцелације свакпј нпвпфпрмиранпј парцели је пптребнп пбезбедити приступ са 
јавне сапбраћајне ппврщине, директнп или индиректнп прекп кплскпг приступа минималне 
щирине 2,5m. 
 
Паркираое се пбезбеђује у пвкиру сппствене парцеле, у складу са нпрмативима за паркираое 
утврђеним пвим Планпм. 
 
10) Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 

 приступ парцели са јавне сапбраћајне ппврщине; 

 пбезбеђенп пдлагаое кпмуналнпг птпада;    

 прикљушеое на електрпенергетску мрежу; 

 прикљушеое на систем впдпвпда и канализације. 
 
Прикљушеое пбјеката на кпмуналну инфраструктуру врщи се на пснпву правила пвпг плана и 
услпва пвлащћених кпмуналних предузећа и прганизација. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
електрпенергетску мрежу мпгуће је снабдеваое из алтернативних извпра. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
систем впдпвпда и канализације мпгуће је изградити бунаре, пднпснп впдпнепрппусне 
септишке јаме. Пп испуоеоу услпва за прикљушеое на систем впдпвпда и канализације 
неппхпднп је изврщити прикљушеое и уклпнити септишке јаме, пднпснп бунаре. 
 

Зпна ппслпвних, привредних и индустријских пбјеката 

 
1)  Врста и намена пбјеката 
У пквиру пве зпне мпгу се градити:  

- ппслпвни пбјекти - административни, намеоени разлишитим пблицима услуга, рпбнп-
дистрибутивни и сл. 

- прпизвпдни и индустријски пбјекти,  
 
Кпмпатибилне намене су: кпмерцијалне делатнпсти разлишитих пблика, сервисне, складищне 
делатнпсти, кпмунални пбјекти и садржаји и сл. 
 
У пвпј зпни није дпзвпљена изградоа стамбених пбјеката, кап ни изградоа пбјеката кпји 
свпјим технплпщким прпцеспм загађују живптну средину, акп нису предузете пдгпварајуће 
мере защтите. 
 
2)  Пплпжај пбјеката на парцели 
Пбјекте ппстављати кап слпбпднпстпјеће или их прганизпвати у кпмплекс. 
 
Пбјекат се мпже ппставити на или иза грађевинске линије у складу са функципналнпм 
прганизацијпм кпмплекса и партерним уређеоем.  
 
Грађевинска линија је дефинисана на минималнп 5,0m удаљенпсти у пднпсу на планирану 
регулацију сапбраћајница и ппврщине јавне намене. 
 
Минимална удаљенпст пбјекта пд границе суседне парцеле је 3,5m. 
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3)  Минимална ппвршина грађевинске парцеле  
Минимална ппврщина нпвпфпрмиране парцеле за изградоу је 1500 m² за прпизвпдне и 
индустријске пбјекте, пднпснп 800 m² за ппслпвне пбјекте. 
 
4) Други пбјекти на парцели 
Укпликп технплпщки прпцес захтева, дпзвпљенп је раздвајаое прпизвпдних, магацинских и 
административних садржаја у већи брпј пбјеката, с тим да мпрају бити прганизпвани у виду 
кпмплекса. 
 
5)  Најмаоа међуспбна удаљенпст пбјеката 
Минималнп растпјаое пбјеката на истпј парцели треба да задпвпљи технплпщке и 
прптивппжарне услпве. 
 
6)  Дпзвпљени индекс заузетпсти грађевинске парцеле 
Максимални дпзвпљени индекс заузетпсти парцеле је 60%. 
 
Прпценат ушещћа зеленила на парцели у склппу пве зпне је мин 30%. 
 
7)  Дпзвпљена спратнпст пбјеката 
Максимална дпзвпљена спратнпст пбјеката је  П+2. 
 
Дпзвпљена је изградоа ппдрума или сутерена, укпликп не ппстпје сметое гептехнишке и 
хидрптехнишке прирпде.  
 
8)   Услпви за пграђиваое 
Пграђиваое је мпгуће зиданпм или транспарентнпм пградпм. Висина пграде је у складу са 
прпписима за врсту прпизвпднпг прпцеса кпји се на парцели пбавља, а максималнп дп 2,5m. У 
функцији защтите прпстпра мпгуће је фпрмирати и живу пграду. 
 
Пграде се ппстављају на границу парцеле такп да стубпви пграде и капије кап и жива пграда 
буду на парцели кпја се пграђује. Врата и капије на улишнпј пгради не мпгу се птварати ван 
регулаципне линије. 
 
9)  Пбезбеђиваое приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила 
Грађевинска парцела мпра да има приступ са јавне сапбраћајне ппврщине, директнп или 
индиректнп, прекп приступнпг пута, минималне щирине 3,5m за једнпсмернп кретаое, 
пднпснп 5,5m за двпсмернп кретаое впзила. 
 
Паркираое се рещава у пквиру сппствене парцеле, према нпрмативима утврђеним у пвпм 
Плану. 
 
У пквиру грађевинске парцеле пптребнп је, у складу са пптребама делатнпсти, пбезбедити 
адекватне манипулативне ппврщине. 
 
10) Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 

 приступ парцели са јавне сапбраћајнице;  

 пбезбеђенп пдлагаое кпмуналнпг птпада;  

 прикљушеое на електрпенергетску мрежу; 

 прикљушеое на систем впдпвпда и канализације.  
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Прикљушеое пбјеката на кпмуналну инфраструктуру врщи се на пснпву правила пвпг плана и 
услпва пвлащћених кпмуналних предузећа и прганизација. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
електрпенергетску мрежу мпгуће је снабдеваое из алтернативних извпра. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
систем впдпвпда и канализације мпгуће је изградити бунаре, пднпснп впдпнепрппусне 
септишке јаме. За прпизвпдне и индустријске пбјекте кпји мпгу имати технплпщке птпадне 
впде пптребнп је предвидети сппствене системе за прешищћаваое. Пп испуоеоу услпва за 
прикљушеое на систем впдпвпда и канализације неппхпднп је изврщити прикљушеое и 
уклпнити септишке јаме, пднпснп бунаре. 
 

Зпна екпнпмских пбјеката за кпмерцијалну прпизвпдоу (фарме) 

 
1)  Врста и намена пбјеката 
У пквиру пве зпне мпгу се градити:  

- екпнпмски пбјекти за кпмерцијалну прпизвпдоу, 
- индустријски пбјекти. 

 
У пвпј зпни није дпзвпљена изградоа пбјеката кпји свпјим технплпщким прпцеспм загађују 
живптну средину, акп нису предузете пдгпварајуће мере защтите. 
 
У пквиру пве зпне, у склппу или уз екпнпмске кпмплексе за кпмерцијалну прпизвпдоу 
(фарме), изузетнп је дпзвпљена изградоа стамбених и угпститељских пбјеката у функцији етнп 
(туристишкпг) кпмплекса сепскпг дпмаћинства, укплкп врста, пбим и нашин прпизвпдое и 
прганизација фарме тп дппущтају (узгпј/прпизвпдоа кпји мпже бити кпмпатибилан са етнп-
туризмпм, пдвпјене функципналне целине прпизвпднпг и етнп-туристишкпг дела и др.). Етнп-
туристишки пбјекти/целине мпгу се градити у пквиру парцеле фарме или на засебнпј 
грађевинскпј парцели. За изградоу етнп кпмплекса неппхпдна је израда урбанистишкпг 
прпјекта.  
 
2)  Пплпжај пбјеката на парцели 
Пбјекте ппстављати кап слпбпднпстпјеће или их прганизпвати у кпмплекс. 
 
Пбјекат се мпже ппставити на или иза грађевинске линије у складу са функципналнпм 
прганизацијпм кпмплекса и партерним уређеоем.  
 
Грађевинска линија је дефинисана на минималнп 5,0m удаљенпсти у пднпсу на планирану 
регулацију сапбраћајница и ппврщина јавне намене. 
 
Минимална удаљенпст пбјекта пд границе суседне парцеле је 3,5m. 
 
3)  Минимална ппвршина грађевинске парцеле  
Минимална ппврщина нпвпфпрмиране парцеле за изградоу екпнпмских пбјеката за 
кпмерцијалну прпизвпдоу је 2000 m². 
 
За фпрмираое етнп кпмплекса минимална ппврщина парцеле је 3500 m². 
 
4) Други пбјекти на парцели 
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На парцели је дпзвпљена изградоа других пбјеката у функцији главнпг пбјекта (пбјекти 
администрације, прпстпри за складищтеое и сл.), у пквиру дпзвпљених параметара. 
 
За изградоу етнп кпмплекса дпзвпљена је изградоа других пбјеката на парцели у функцији 
туризма (стамбени пбјекти смещтајнпг капацитета, рестпрани, базени и сл.) 
 
5)  Најмаоа међуспбна удаљенпст пбјеката 
Минималнп растпјаое пбјеката на истпј парцели треба да задпвпљи технплпщке и 
прптивппжарне услпве. 
 
6)  Дпзвпљена заузетпст грађевинске парцеле 
Максимални дпзвпљени индекс заузетпсти парцеле је 40%. 
 
Прпценат ушещћа зеленила на парцели у склппу пве зпне је мин. 50%. 
 
7)  Дпзвпљена спратнпст пбјеката 
Максимална дпзвпљена спратнпст пбјеката је  П+Пк. 
 
Дпзвпљена је изградоа ппдрума или сутерена, укпликп не ппстпје сметое гептехнишке и 
хидрптехнишке прирпде.  
 
8) Услпви за пграђиваое 
Пграђиваое је мпгуће зиданпм или транспарентнпм пградпм. Висина пграде је максималнп дп 
2,5m. У функцији защтите прпстпра мпгуће је фпрмирати и живу пграду. 
 
Пграде се ппстављају на границу парцеле такп да стубпви пграде и капије кап и жива пграда 
буду на земљищту парцеле кпја се пграђује. Врата и капије на улишнпј пгради не мпгу се 
птварати ван регулаципне линије. 
 
Унутар кпмплекса мпгуће је ппстављати пграде кпје пдвајају разлишите функципналне целине. 
 
9)  Пбезбеђиваое приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила 
Грађевинска парцела мпра да има приступ са јавне сапбраћајне ппврщине, директнп или 
индиректнп, прекп приступнпг пута, минималне щирине 3,5m за једнпсмернп кретаое, 
пднпснп 5,5m за двпсмернп кретаое впзила. 
 
Паркираое се рещава у пквиру сппствене парцеле, према нпрмативима утврђеним у пвпм 
Плану. 
 
У пквиру грађевинске парцеле пптребнп је, у складу са пптребама делатнпсти, пбезбедити 
адекватне манипулативне ппврщине. 
 
10) Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 

 приступ парцели са јавне сапбраћајнице;  

 пбезбеђенп пдлагаое кпмуналнпг птпада;  

 прикљушеое на електрпенергетску мрежу; 

 прикљушеое на систем впдпвпда и канализације.  
 

Прикљушеое пбјеката на кпмуналну инфраструктуру врщи се на пснпву правила пвпг плана и 
услпва пвлащћених кпмуналних предузећа и прганизација. 
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Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
електрпенергетску мрежу мпгуће је снабдеваое из алтернативних извпра. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
систем впдпвпда и канализације мпгуће је изградити бунаре, пднпснп впдпнепрппусне 
септишке јаме. За екпнпмске пбјекте за кпмерцијалну упптребу (фарме) или индустријске 
пбјекте, у складу врстпм прпизвпдое и капацитетпм, пптребнп је предвидети сппствени 
систем за прешищћаваое птпадних впда. Пп испуоеоу услпва за прикљушеое на систем 
впдпвпда и канализације неппхпднп је изврщити прикљушеое и уклпнити септишке јаме, 
пднпснп бунаре. 
 

Зпна викенд насеља у пквиру К.П. Рам, К.П. Затпое, К.П. Кисиљевп... 

 
Правила градое прпсписана пвим планпм за зпне викенд насеља се примеоују дп дпнпщеоа 
урбанистишких планпва. 
 
У пквиру пве зпне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угпститељствп - пстали туристишкп-угпститељски садржаји 

 Станпваое мале густине  
 
Tуризам и угпститељствп - пстали туристичкп-угпститељски садржаји 
 
1)  Врста и намена пбјеката 
У пквиру пве намене мпгућа је изградоа свих типпва пбјеката у функцији туристичкпг 
смештаја (хптели свих типпва и категприја, мптели, пдмаралищта, пбјекти са стамбеним 
јединицама за ппвременп станпваое, апартмани) и угпститељских пбјеката без смештаја 
(кафеи, рестпрани, ппсластишарнице и сл.). 
 
Планирани садржаји мпгу се прганпзпвати у пквиру слпбпднпстпјећих пбјеката на парцели или 
фпрмирати кпмплекс. 
 
Кпмпатибилне намене пснпвнпј намени смещтаја су: сппртскп-рекреативни садржаји, 
затвпрени базени, рестпрани и сл., а у пквиру парцеле сппртскп-рекреативни садржаји на 
птвпренпм, птвпрен базени, прпстпри за игру деце, теретане на птвпренпм и сл. 
 
2)  Пплпжај пбјеката на парцели 
Пбјекат (пбјекти у кпмплексу)  се мпже ппставити на или иза грађевинске линије у складу са 
функципналнпм прганизацијпм кпмплекса и партерним уређеоем. Ван грађевинске линије 
мпгу се наћи самп стазе и паркинзи. 
 
Грађевинска линија је дефинисана на минималнп 5,0m удаљенпсти у пднпсу на планирану 
регулацију сапбраћајница и ппврщина јавне намене.  
 
Кпд парцела кпје се гранише са парцелпм впднпг земљищта грађевинска линија према впднпм 
земљищту се утврђује на удаљенпсти: 

 30,0m за грађевинске парцеле кпје се налазе у катастарскпј ппщтини Пстрпвп, 

 5,0m за грађевинске парцеле кпје се налазе у катастарским ппщтинама Кисиљевп, 
Затпое и Рам. 

 
Минимална удаљенпст пбјеката пд границе суседне парцеле: 

 пбјекти туристишкпг смещтаја минималнп удаљени пд границе суседне парцеле 2,5m, 
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 пбјекту угпститељства (рестпрани, кафеи, ппсластишарнице) минималнп удаљени пд 
границе суседне парцеле 1,5m. 

 
3) Минимална ппвршина грађевинске парцеле  
 
Минимална ппврщина парцеле за изградоу пбјеката туристишкпг смещтаја је 800m2. 
Минимална ппврщина парцеле за изградоу угпститељских пбјеката је 300m2. 
 
Треба тежити щтп већим парцелама са щтп већим слпбпдним пзелеоеним и партернп 
уређеним ппврщинама. 
 
4) Други пбјекти на парцели 
У пквиру парцеле мпгућа је изградоа вище пбјеката кпји фпрмирају функципнални кпмплекс, 
при шему сваки пд пбјеката мпра бити у функцији пснпвне намене (смещтај) или ппдржавати 
пснпвну намену. 
 
5)  Најмаоа међуспбна удаљенпст пбјеката 
Пбјекте на истпј парцели прганизпвати такп да се ппстигне функципналнп јединствп, да сви 
пбјекти имају квалитетну псуншанпст и визуре и да се задпвпље услпви прптивппжарне 
защтите и приступашнпсти свакпм пд пбјеката. 
 
6)  Максималнп дпзвпљена заузетпст грађевинске парцеле 
Максималнп дпзвпљена заузетпст грађевинске парцеле је 60% (укљушујући ппврщину самп ппд 
пбјектпм).  
Ппд слпбпдним ппврщинама кпје укљушују стазе, платпе, сапбраћајнп-манипулативне 
ппврщине и паркинге, терене на птвпренпм, птвпрене базене, зеленилп и сл., мин. 40% 
парцеле пд шега 30% мпра бити ппд зеленилпм.  
 
7)  Дпзвпљена спратнпст пбјеката  
Максимална спратнпст пбјеката: 

 пбјекти туристшкпг смещтаја - П+2 (три надземне етаже) 

 угпститељски пбјекти (рестпрани, кафеи, ппсластишарнице) - П+Пк. 
 
У складу са кпнфигурацијпм терена и гептехнишким услпвима дпзвпљена је изградоа 
ппдрумске етаже.  
 
Кпта ппда приземља мпже бити највище 1,2m пд најниже кпте уређенпг терена пкп пбјекта, а 
нагиб крпвних равни максималнп 25˚. 
 
Укпликп се у пбјекту фпрмира ппткрпвна етажа висина надзитка је 1,6m. 
У таванскпм прпстпру, кпји се пп правилу фпрмира без надзитка, није дпзвпљенп фпрмираое 
билп каквих садржаја, кап ни птвараое птвпра у крпву. 
 
8)   Услпви за пграђиваое 
Пграђиваое је мпгуће самп живпм зеленпм пградпм кпја ће бити укпмппнпвана у целпкупнп 
партернп уређеое и пзелеоаваое у пквиру парцеле. Жива пграда се ппставља унутар границе 
парцеле. 
 
9) Услпви за уређеое зелених и слпбпдних ппвршина на парцели 
Приликпм прганизације грађевинске парцеле тежити да се сашува ппстпјећа квалитетна 
вегетација и укпмппнује у пејсажнп уређеое парцеле.  
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10)  Пбезбеђиваое приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила 
Грађевинска парцела мпра да има приступ са јавне сапбраћајне ппврщине, директнп или 
индиректнп, прекп приступнпг пута минималне щирине 5,5m. 
 
За пбјекте туристишкпг смещтаја паркираое се рещава у пквиру сппствене парцеле, према 
нпрмативима утврђеним у пвпм Плану. 
 
За пбјекте угпститељства (кафеи, рестпрани, ппсластишарнице... ) паркираое се прганизује на 
јавним паркинзима у пкружеоу.  
 
11) Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 

 приступ парцели са јавне сапбраћајнице;  

 пбезбеђенп пдлагаое кпмуналнпг птпада;  

 прикљушеое на електрпенергетску мрежу; 

 прикљушеое на систем впдпвпда и канализације.  
 
Прикљушеое пбјеката на кпмуналну инфраструктуру врщи се на пснпву правила пвпг плана и 
услпва пвлащћених кпмуналних предузећа и прганизација. 
 
Дп изградое канализаципне мреже мпгуће је пдвпђеое птпадних впда прекп 
впдпнепрппусних септишких јама или изградоа сппствених система за прешищћаваое. Дп 
изградое впдпвпдне мреже снабдеваое впдпм је мпгуће из бунара. Када се изгради систем 
впдпвпда и канализације пбјекти се мпрају прикљушити на исти, а септишке јаме и бунари 
укинути. 
 
Станпваое мале густине 
 
1)  Врста и намена пбјеката 
Станпваое је у пвпј зпни дефинисанп кап претежна намена. 
 
Кпмпатибилне намене су: пбјекти у функцији туристишкпг смещтаја разлишитих типпва 
(апартмани, пбјекти са стамбеним јединицама за ппвременп станпваое и сл.), пбјекти 
угпститељства (рестпрани, кафеи, ппсластишарнице) и пбјекти тргпвине и других услуга кпје 
ппдржавају станпваое кап пснпвну намену.  
 
У пквиру пве зпне мпгу се градити:  

 стамбени пбјекти, 

 стамбенп-ппслпвни пбјекти (ппслпваое / угпститељствп и услуге у приземним етажама, 
станпваое на спратним етажама), 

 Пбјекти у функцији туризма и угпститељства, 

 Пбјекти у функцији ппслпваоа и услуга. 
 
2)  Пплпжај пбјеката на парцели 
Пбјекат се мпже ппставити на или иза грађевинске линије у складу са функципналнпм 
прганизацијпм парцеле и партерним уређеоем.  
 
Грађевинска линија је дефинисана на минималнп 5,0m удаљенпсти у пднпсу на планирану 
регулацију сапбраћајница и ппврщина јавне намене и изнпси. 
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Кпд парцела кпје се гранише са парцелпм впднпг земљищта грађевинска линија према впднпм 
земљищту се утврђује на удаљенпсти: 

 30,0m за грађевинске парцеле кпје се налазе у катастарскпј ппщтини Пстрпвп, 

 5,0m за грађевинске парцеле кпје се налазе у катастарским ппщтинама Кисиљевп, 
Затпое и Рам. 

 
Минимална удаљенпст пбјеката пд границе суседне парцеле је 2,0m, псим за двпјне и пбјекте 
у низу кпји се једнпм или са две стране ппстављају на границу суседне парцеле. 
 
3)  Минимална ппвршина и ширина грађевинске парцеле  
Минимална ппврщина нпвпфпрмиране парцеле за изградоу слпбпднпстпјећег пбјекта је 3002, 
двпјнпг пбјекта 200m2 (2х200m2), пбјекта у низу 200m2. 
 
Минимална щирина грађевинске парцеле је за слпбпднпстпјећи пбјекат 10,0m, двпјни пбјекат 
8,0m (2х8m), а пбјекат у низу 6,0m. 
 
4) Други пбјекти на парцели 
Дпзвпљена је изградоа другпг пбјекта на парцели и тп кап ппмпћнпг пбјекта (гараже, пставе, 
летое кухиое, сеници и сл). У пквиру партернпг уређеоа мпгућа је изградоа и птвпренпг 
базена а на већим парцела и сппртсих терена (кпщаркащки терен, тениски терен и сл.) 
 
5)  Дпзвпљена заузетпст грађевинске парцеле 
Максимална заузетпст грађевинске парцеле је 40% (укљушује ппврщине ппд свим пбјектима на 
парцели)  
Ппд слпбпдним ппврщинама кпје укљушују стазе, платпе, сапбраћајнп манипулативне 
ппврщине и паркинге, терене на птвпренпм, птвпрене базене, зеленилп и сл. мин. 60% 
парцеле пд шега 40% мпра бити ппд зеленилпм.  
 
Прпценат ушещћа зеленила на парцели у склппу пве зпне је мин 40%. 
 
6)  Дпзвпљена спратнпст и висина пбјекта 
Максимална спратнпст пбјеката је  П+1+Пк. 
 
У складу са кпнфигурацијпм терена и гептехнишким услпвима дпзвпљена је изградоа 
ппдрумске или сутеренске етаже ,при шему кпта ппда приземља мпже бити највище 0,9m пд 
најниже кпте уређенпг терена пкп пбјекта. 
 
Висина надзитка ппткрпвне етаже је 1,6m. 
 
7)  Најмаоа међуспбна удаљенпст пбјеката 
Међуспбна удаљенпст између пбјеката изнпси минималнп 3,5метара. Изузетак је изградоа 
пбјеката у низу. 
 
8)   Услпви за пграђиваое 
Пграђиваое је мпгуће живпм зеленпм пградпм кпја ће бити укпмппнпвана у целпкупнп 
партернп уређеое и пзелеоаваое у пквиру парцеле. Жива пграда се ппставља унутар границе 
парцеле. 
 
Капије на улазу у парцелу мпгу бити максималне висине 1,4m, пд дрвета или метала без 
наглащених елемената. 
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9) Услпви за уређеое зелених и слпбпдних ппвршина на парцели 
Приликпм прганизације грађевинске парцеле тежити да се сашува ппстпјећа квалитетна 
вегетација и укпмппнује у пејсажнп уређеое парцеле.  
 
10)  Пбезбеђиваое приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила 
Грађевинска парцела мпра да има приступ са јавне сапбраћајне ппврщине, директнп или 
индиректнп, прекп приступнпг пута минималне щирине 2,5m. 
 
Паркираое се рещава у пквиру сппствене парцеле, према нпрмативима утврђеним у пвпм 
Плану. 
 
11) Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 

 приступ парцели са јавне сапбраћајнице  

 пбезбеђенп пдлагаое кпмуналнпг птпада;  

 прикљушеое на електрпенергетску мрежу; 

 прикљушеое на систем впдпвпда и канализације.  
 
Прикљушеое пбјеката на кпмуналну инфраструктуру врщи се на пснпву правила пвпг плана и 
услпва пвлащћених кпмуналних предузећа и прганизација. 
 
Дп изградое канализаципне мреже мпгуће је пдвпђеое птпадних впда прекп 
впдпнепрппусних септишких јама. Дп изградое впдпвпдне мреже снабдеваое впдпм је мпгуће 
из бунара. Када се изгради систем впдпвпда и канализације пбјекти се мпрају прикљушити на 
исти а септишке јаме и бунари укинути. 
 

4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕОА НА ППЉППРИВРЕДНПМ ЗЕМЉИШТУ 
 
1)  Врста и намена пбјеката 
На ппљппривреднпм земљищту дпзвпљена је изградоа у складу са Закпнпм п 
ппљппривреднпм земљищту (''Сл. гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закпн, 41/2009, 
112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закпн). 
 
На ппљппривреднпм земљищту се мпгу градити: екпнпмски пбјекти (за смещтај стпке, 
прпизвпдни пбјекти, пбјекти за прераду ппљппривредних прпизвпда), прпизвпдни и сервиснп-
радни пбјекти у функцији ппљппривреде (хладоаше, магацини, прехрамбени прпизвпдни 
ппгпни и сл.) и индустријске прпизвпдое; пбјекти за складищтеое ппљппривредних 
прпизвпда, етнп кпмплекси и пбјекти у функцији сепскпг туризма, кап и гараже за 
ппљппривредну механизацију, мащине и впзила; ппмпћни пбјекти кпји су у функцији 
ппљппривреде (гараже, кпщеви, амбари, пставе, надстрещнице и слишнп); инфраструктурни 
пбјекти.  
Пбавезна израда урбанистишкпг прпјекта je за изградоу: 

 екпнпмских пбјеката (за смещтај стпке, прпизвпдни пбјекти, пбјекaтa за прераду 
ппљппривредних прпизвпда) и пбјеката за складищтеое ппљппривредних прпизвпда 
брутп ппврщине пбјекта прекп 200 m2; 

 пбјеката прпизвпдних и сервиснп-радних пбјеката у функцији ппљппривреде 
(хладоаше, магацини, прехрамбени прпизвпдни ппгпни и сл.) и индустријске 
прпизвпдое; 

 етнп кпмплекса и пбјеката у функцији сепскпг туризма; 

 гаража за ппљппривредну механизацију, мащине и впзила брутп ппврщине пбјекта 
прекп 400 m2; 
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2)  Пплпжај пбјеката на парцели 
Пбјекте ппстављати кап слпбпднпстпјеће или их прганизпвати у кпмплекс. 
 
Пбјекат се мпже ппставити на или иза грађевинске линије у складу са функципналнпм 
прганизацијпм кпмплекса и партерним уређеоем.  
 
Грађевинска линија је дефинисана на минималнп 5,0m удаљенпсти у пднпсу на планирану 
регулацију сапбраћајница и ппврщина јавне намене, пднпснп у складу са рангпм 
сапбраћајнице. 
 
Ђубрищта, ппљски клпзети и септишке јаме мпгу бити удаљени пд бунара, пднпснп извпра 
впде најмаое 20 m и тп самп на нижпј кпти. 
 
Минимална удаљенпст пбјекта пд границе суседне парцеле је 3,5m. 
 
3)  Минимална ппвршина грађевинске парцеле  
Минимална ппврщина нпвпфпрмиране парцеле за изградоу је 2000 m². 
 
4) Други пбјекти на парцели 
На парцели је дпзвпљена изградоа других пбјеката у функцији главнпг пбјекта (пбјекти 
администрације, прпстпри за складищтеое и сл.), у пквиру дпзвпљених параметара. 
 
За изградоу етнп кпмплекса дпзвпљена је изградоа других пбјеката на парцели у функцији 
туризма (стамбени пбјекти смещтајнпг капацитета, рестпрани, базени и сл.) 
 
5)  Најмаоа међуспбна удаљенпст пбјеката 
Минималнп растпјаое пбјеката на истпј парцели треба да задпвпљи технплпщке и 
прптивппжарне услпве. 
 
6)  Дпзвпљена заузетпст грађевинске парцеле 
Максимални дпзвпљени индекс заузетпсти парцеле је 30%. 
 
Прпценат ушещћа зеленила на парцели у склппу пве зпне је мин 50%. 
 
7)  Дпзвпљена спратнпст пбјеката 
Максимална дпзвпљена спратнпст пбјеката је  П+Пк. 
 
Дпзвпљена је изградоа ппдрума или сутерена, укпликп не ппстпје сметое гептехнишке и 
хидрптехнишке прирпде.  
 
8)   Услпви за пграђиваое 
Пграђиваое је мпгуће зиданпм или транспарентнпм пградпм. Висина пграде је максималнп дп 
2,5m. У функцији защтите прпстпра мпгуће је фпрмирати и живу пграду. 
 
Пграде се ппстављају на границу парцеле такп да стубпви пграде и капије кап и жива пграда 
буду на земљищту парцеле кпја се пграђује. Врата и капије на улишнпј пгради не мпгу се 
птварати ван регулаципне линије. 
 
Унутар кпмплекса мпгуће је ппстављати пграде кпје пдвајају разлишите функципналне целине. 
 
9)  Пбезбеђиваое приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила 
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Грађевинска парцела мпра да има приступ са јавне сапбраћајне ппврщине, директнп или 
индиректнп, прекп приступнпг пута, минималне щирине 3,5m за једнпсмернп кретаое, 
пднпснп 5,5m за двпсмернп кретаое впзила. 
 
Паркираое се рещава у пквиру сппствене парцеле, према нпрмативима утврђеним у пвпм 
Плану. 
 
У пквиру грађевинске парцеле пптребнп је, у складу са пптребама делатнпсти, пбезбедити 
адекватне манипулативне ппврщине. 
 
10) Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 

 приступ парцели са јавне сапбраћајнице;  

 пбезбеђенп пдлагаое кпмуналнпг птпада;  

 прикљушеое на електрпенергетску мрежу; 

 прикљушеое на систем впдпвпда и канализације.  
 

Прикљушеое пбјеката на кпмуналну инфраструктуру врщи се на пснпву правила пвпг плана и 
услпва пвлащћених кпмуналних предузећа и прганизација. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
електрпенергетску мрежу мпгуће је снабдеваое из алтернативних извпра. 
 
Дп испуоеоа услпва минималнпг степена кпмуналне ппремљенпсти у ппгледу прикљушеоа на 
систем впдпвпда и канализације мпгуће је изградити бунаре, пднпснп впдпнепрппусне 
септишке јаме. За екпнпмске пбјекте за кпмерцијалну упптребу (фарме) или индустријске 
пбјекте, у складу врстпм прпизвпдое и капацитетпм, пптребнп је предвидети сппствени 
систем за прешищћаваое птпадних впда. Пп испуоеоу услпва за прикљушеое на систем 
впдпвпда и канализације неппхпднп је изврщити прикљушеое и уклпнити септишке јаме, 
пднпснп бунаре. 
 

4.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕОА НА ШУМСКПМ ЗЕМЉИШТУ 

 
На щумскпм земљищту дпзвпљена је изградоа у складу са Закпнпм п щумама (''Сл. гласник 
РС'', бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018-др.закпн). 
 
На щумскпм земљищту дпзвпљена је изградоа пбјеката кпји су у функцији газдпваоа щумама, 
дивљаши и пствариваоу ппщтекприсних функција щума и кпји се не мпгу кпристити у друге 
сврхе, псим у слушајевима утврђеним Закпнпм п щумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 
89/15, 95/18-др.закпн). 
 

4.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕОА НА ВПДНПМ ЗЕМЉИШТУ 
 
На впднпм земљищту дпзвпљена је изградоа пбјеката у складу са Закпнпм п впдама (''Сл. 
гласник РС'', бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018-др.закпн). 
 
Уз впде и впдпзахватне ппврщине мпгу се градити пбјекти за туристишкп-рекреативне сврхе; 
пратећи пбјекти (щанк-барпви, прпстприје за пресвлашеое и сл.); дрвене спјенице и 
надстрещнице; и партернп уређеое (сппртски терени, ппрема, мпбилијар, плаже и сл.)., 
пратећи пбјекти (щанк-барпви, пдмприщта, прпстприје за ппрему и сл.).  
 
Правила за изградоу пвих пбјеката дефинисана су ппсебним актпм. 
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4.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ У ЗАШТИТНИМ КПРИДПРИМА ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
На прпстпру предвиђенпм за защтитне ппјасеве не мпгу се градити пбјекти и врщити радпви 
супрптнп разлпгу збпг кпјег је ппјас усппстављен. 
У защтитнпм ппјасу траса и кпридпра технишке и кпмуналне инфраструктуре дпзвпљава се 
изградоа других врста инфраструктуре, уз ппщтпваое прпписа п защтити ппјединих 
инфраструктурних система и изградои у оихпвпј близини, кап и уз услпве и сагласнпст 
надлежнпг управљаша предментне инфраструктуре.  
 
Защтитни ппјас и услпви изградое у оима за ппједине инфраструктурне системе су следећи: 
 
Електрпенергетска мрежа:  
ДВ 220 kV  - минимум 30 m пбпстранп пд хпризпнталне прпјекције далекпвпда 
ДВ 110 kV  - минимум 25 m пбпстранп пд хпризпнталне прпјекције далекпвпда 
ДВ 35 kV  - минимум 12 m пбпстранп пд хпризпнталне прпјекције далекпвпда 
ДВ 10 kV  - минимум 6 m пбпстранп пд хпризпнталне прпјекције далекпвпда 
 
У защтитнпм ппјасу далекпвпда није дпзвпљена изградоа пбјеката виспкпградое и вегетације 
виспкпг растиоа. Евентуална изградоа исппд или у близини защтитнпг ппјаса услпвљена је 
Технишким прпписима за изградоу надземних електрпенергетских впдпва називнпг наппна пд 
1 kV дп 400 kV, пднпснп ппсебним услпвима надлежнпг управљаша предметнпг далекпвпда. 
 
Телекпмуникаципна мрежа: 
Пптишки кабл - 1 m пбпстранп пд хпризпнталне прпјекције кабла (ужи ппјас защтите) и 4 m 
(щири ппјас защтите). Приступни швпр - нема защтитне зпне. 
 
У ужем защтитнпм ппјасу није дпзвпљена изградоа. Изградоа у щирем защтитнпм ппјасу, кап 
и укрщтаое са другим инсталацијама, услпвљенп је прпписима и услпвима надлежнпг 
управљаша телекпмуникаципне инфраструктуре. 
 
Впдпвпдна мрежа: 
Главни цевпвпд - 2,5 m пбпстранп, ван насеља. 
 
Забраоена је изградоа пбјеката виспкпградое, а евентуална укрщтаоа са псталпм 
инфраструктурпм извпде се пп важећим прпписима и нпрмативима, уз пбпстрану защтиту и 
ппд углпм пд 90°. Услпве за изградоу пбјеката у защтитнпм ппјасу цевпвпда издаје надлежни 
управљаш система. 
 
Канализаципна мрежа: 
Канализаципна мрежа и кплектпр - 1,5 m пбпстранп. 
 
Забраоена је изградоа пбјеката виспкпградое, а евентуална укрщтаоа са псталпм 
инфраструктурпм извпде се пп важећим прпписима и нпрмативима, уз пбпстрану защтиту и 
ппд углпм пд 90°. Услпве за изградоу пбјеката у защтитнпм ппјасу издаје надлежни управљаш 
система. 
 
Изградоа у защтитнпм ппјасу и ппјасу кпнтрплисане градое јавних путева (државних и 
ппщтинских) дефинисана је Закпнпм п путевима и приказана у ппглављу 2.4. Правила уређеоа 
у пвпм Плану, а изградоа пбјеката виспкпградое мпгућа је изван защтитнпг ппјаса пута.  
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Изградоа у пружнпм ппјасу, инфраструктурнпм ппјасу и защтитнпм ппјасу железнишке пруге 
дефинисана је Закпнпм п железници и приказана у ппглављу 2.4. Правила уређеоа у пвпм 
Плану. Изградоа пбјеката виспкпградое мпгућа је изван инфраструктурнпг ппјаса пруге. 
 

4.6. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ПБЈЕКАТА 
 
Впдпвпдна, канализаципна, електрп, ТТ и гаспвпдна мрежа и припадајући пбјекти граде се пп 
правилу у регулацији, пднпснп у кпридприма сапбраћајница и других јавних ппврщина, у 
складу са услпвима и прпјектима надлежних ЈП и ЈКП. Прикљушак на пве мреже пстварује се на 
пснпву технишких услпва надлежних управљаша инфраструктуре.  
Дпк се не изгради сепска канализаципна мрежа, сваки инвеститпр је дужан да изгради 
впдпнепрппусну септишку јаму. Пваква јама не сме бити лпцирана ближе пд 6,0m пд 
стамбених пбјеката, нити ближе међи пд 3,0m. 
 



160 
 

 

5.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И СПРПВПЂЕОЕ ПЛАНА 
 

5.1. ПРИПРИТЕТИ И МЕРЕ ЗА РАВНПМЕРНИ ТЕРИТПРИЈАЛНИ РАЗВПЈ  
        ЈЕДИНИЦЕ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 
 
Кпнкретни припритети у имплементацији Плана су реализација планских мера кпје пбезбеђују 
равнпмерни развпј:  
 

 рекпнструкција и пдржаваое ппстпјећих државних путева и ппщтинских (лпкалних) путева 
ппд савременим кплпвпзпм, кап и асфалтираое ппјединих ппщтинских путева; 

 ппбпљщаое функципнисаоа јавних служби, и тп првенственп у пбласти здравствене 
защтите (рекпнструкција амбуланти и већи брпј радних дана медицинскпг пспбља); и 
спцијалнп-здравствене защтите и ппмпћи старијим грађанима и старашким  
дпмаћинствима. 

 ппвећаое брпја кприсника прикљушених на градски впдпвпд и дефинисаое услпва за даље 
функципнисаое лпкалних впдпвпда; 

 изградоа канализаципне мреже у већини насеља, и тп првенственп у селима кпја испущтају 
птпадне впде у впдптпкпве;  

 прганизпваое сакупљаоа и пднпщеоа кпмуналнпг птпада (дефинисаое брпја и лпкације 
кпнтејнера, кап и динамике пднпщеоа смећа) и санираое дивљих деппнија; 

 рекпнструкција електрп-енергетске мреже и квалитетније снабдеваое станпвнищтва 
електришнпм енергијпм (замена ппјединих трафпстаница, замена дптрајалих дрвених 
бандера бетпнским, изградоа нпвих трафпстаница и др.); 

 ппвећаое ппкривенпсти прпстпра сигналпм мпбилне телефпније; 

 пбезбеђеое услпва за смещтај и шуваое деце (изградоа дешијих вртића или прпщиреое 
исппстава за дневни бправак деце). 

 дефинисаое зпна прпщиреоа грађевинских ппдрушја ппјединих насеља. 
 
Приликпм реализације пснпвних планских рещеоа, у складу са циљевима Плана, пптребнп је 
уважити функципналну и хијерархијску прганизацију мреже насеља, али и наглащавати знашај 
културних, спцијалних, екпнпмских и демпграфских пбележја ппјединих пбласти и насеља, 
првенственп крпз: 

 назависнпст и сампсталнпст прганизације јавних служби у пднпсу на управнп-
административне функције насеља (щтп би максималнп мптивисалп приватне 
инвеститпре, разлишите фпндације или друге непрпфитабилне аспцијације); 

 пствариваое равнпправнпсти свих пблика свпјине у прганизацији јавних служби, какп 
би се ствприли услпви за кпмплементарни пднпс разлишитих пблика свпјине и 
кпнкуренција између разлишитих ппнуђаша услуга; и 

 прганизација ппсебних прпграма у сепским ппдрушјима прилагпђених оихпвим 
карактеристикама (щтп се ппсебнп пднпси на прпграме друщтвене бриге п деци, 
спцијалну и здравствену защтиту старих лица у старашким и самашким дпмаћинствима, 
ппбпљщаое услпва и квалитета щкплпваоа деце у селима и сл.).  

 
Развпј јавних служби у нареднпм перипду пдвијаће се у складу са ппстпјећпм мрежпм 
пбјеката, у зависнпсти пд будућих пптреба заједница насеља и у складу са нпвим улагаоима у 
циљу даљег развпја центара у мрежи насеља.  
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5.2. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРПСТПРНПГ ПЛАНА 

 

5.2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНПВА И УРБАНИСТИЧКП-ТЕХНИЧКИХ 
           ДПКУМЕНАТА 

 
У пбухвату Прпстпрнпг плана у целпсти се примеоују следећи урбанистишки планпви кпји 
представљају стешене пбавезе у пвпм Плану: 
 

 План генералне регулације насеља Великп Градищте (''Сл. гласник ппщтине Великп 
Градищте'', бр. 15/2014), пднпснп Измена и дппуна Плана генералне регулације  за 
насеље Великп Градищте (''Сл. гласник ппщтине Великп Градищте'', бр. 33/2020) 

 План детаљне регулације Туристишкпг насеља Бели Багрем у ппщтини Великп 
Градищте (''Сл. гласник ппщтине Великп Градищте'', бр. 15/2014), пднпснп Измене и 
дппуне Плана детаљне регулације Туристишкпг насеља Бели Багрем у ппщтини 
Великп Градищте (''Сл. гласник ппщтине Великп Градищте'', бр. 6/2020); 

 План детаљне регулације Централне зпне насеља Великп Градищте (''Сл. гласник 
ппщтине Великп Градищте'', бр. 13/2017); 

 План детаљне регулације инфраструктурнпг кпридпра туристишкпг пута и пещашкп 
бициклистишке стазе дуж пбале Дунава и Сребрнпг Језера у ппщтини Великп 
Градищте - депница Рам-Затпое (''Сл. гласник ппщтине Великп Градищте'', бр. 
2/2020); 

 План детаљне регулације Пплетнп слетне авип стазе са пратећим садржајимa у 
ппщтини Великп Градищте (''Сл. гласник ппщтине Великп Градищте'', бр. 7/2017); 

o У тпку је израда Плана детаљне регулације Аерпдрпма Сребрнп језерп на 
прпщиренпј лпкацији ПДР Пплетнп слетне авип стазе, шијим ће дпнпщеоем 
престати да важи предметни ПДР; 

 План детаљне регулације Дела насеља Калинпвац, К.П. Затпое (''Сл. гласник 
ппщтине Великп Градищте'', бр. 1/2016); 

 План детаљне регулације Ппдрушја Ледерата (''Сл. гласник ппщтине Великп 
Градищте'', бр. 10/2015); 

 План детаљне регулације Ппдрушја тврђаве Рам (''Сл. гласник ппщтине Великп 
Градищте'', бр. 15/2015); 

 План детаљне регулације Енергетскпг ппстрпјеоа на бипгас К.П. Ппжеженп (''Сл. 
гласник ппщтине Великп Градищте'', бр. 7/2018); 

 План детаљне регулације Ветрппарк Дунав 1 и Дунав 3 (''Сл. гласник ппщтине 
Великп Градищте'', бр. 6/2013); 

 План детаљне регулације Ветрппарк Рам (''Сл. гласник ппщтине Великп Градищте'', 
бр. 6/2013); 

 План детаљне регулације ппдрушја ветрпелектране ''Криваша'' на теритприји 
ппщтине Великп Градищте (''Сл. гласник ппщтине Великп Градищте'', бр. 10/2013). 

 
Измене и дппуне, кап и стављаое ван снаге гпре наведених урбанистишких планпва пбављаће 
се независнп пд пвпг Прпстпрнпг плана. 
Преппрушује се даља урбанистишка разрада крпз планпве детаљне регулације за зпне викенд 
насеља кпја се налазе у пквиру катастарских ппщтина Пстрпвп, Кисиљевп и Рам. 
 
Викенд насеље у пквиру катастарске ппщтине Пстрпвп (пптес „На Фатпва“) карактерищу 
парцеле неппвпљне за изградоу, недпстатак сапбраћајних ппврщина, кап и неслагаоа 
фактишкпг стаоа са катастарским стаоем, те је преппрушена и урбана кпмасација, ради 
фпрмираоа грађевинских парцела правилнпг пблика у циљу ствараоа ппвпљнијих мпгућнпсти 
за изградоу, кап и ради фпрмираоа јавних сапбраћајних ппврщина и плаже.  
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Даља урбанистишка разрада мпгућа је ради планираоа инфраструктурне мреже, кап и за сва 
ппстпјећа насеља, пднпснп делпве насеља, у пбухвату Прпстпрнпг плана ппщтине Великп 
Градищте, у складу с пптребама. 
 
У складу са прикупљеним ппдацима и услпвима, кап и распплпживим ппдлпгама за израду 
плана, пдлукама п изради планпва биће дефинисане границе пбухвата урбанистишких разрада 
насеља, пднпснп делпва насеља. 
 
Лпкације за кпје је пбавезна израда урбанистичкпг прпјекта 
 
Израда Урбанистишкпг прпјекта за пптребе спрпвпђеоа планских рещеоа пбавезна је за 
следеће намене и кпмплексе:  
 

1. За изградоу кпмплекса за кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије (ветрппаркпви и 
слишнп) на ппљппривреднпм и грађевинскпм земљищту у складу са правилима пвпг 
Плана (капацитета маоег пд 10 MW) и сваку изградоу кпмплекса за кприщћеое 
пбнпвљивих извпра енергије у слушају када се прпизведена енергија не кпристи за 
сппствене пптребе. 

2. За изградоу кпмплекса за кприщћеое енергије сунца кап пбнпвљивпг извпра енергије, 
кпји прпизведену енергију дистрибуирају у електрпенергетски систем.  

3. За сваки пбјекат брутп ппврщине прекп 800m², без пбзира на намену, изузев јавних 
пбјеката;  

4. За изградоу нпвих пбјеката вищеппрпдишнпг станпваоа, без пбзира на ппврщину. 
5. За изградоу нпвих пбјеката са вище стамбених јединица у пквиру викенд насеља. 
6. За сваку нпву изградоу на грађевинскпм земљищту изван уређајних пснпва, псим за 

једнпппрпдишне стамбене пбјекте за сталнп или ппвременп станпваое. 
7. За сваку нпву изградоу пбјеката виспкпградое на ппљппривреднпм земљищту. 
8. За све нпве привредне, радне и индустријске кпмплексе веће пд 2,0hа за кпје се не 

израђује план детаљне регулације. 
9. За изградоу етнп кпмплекса без пбзира на укупну збирну ппврщину пбјеката. 
10. За изградоу станица за снабдеваое впзила гпривпм.  

 
Урбанистишки прпјекат се мпже израђивати и у слушајевима кпји нису предвиђени пвим 
Планпм, на захтев инвеститпра, пднпснп за пптребе урбанистишкп-архитектпнскпг пбликпваоа 
ппврщина јавне намене и урбанистишкп-архитектпнске разраде лпкација.  
 
Урбанистишки прпјекат се мпже израђивати и у другим слушајевима прпписаним Закпнпм п 
планираоу и изградои, кап и у слушајевима кпји нису предвиђени пвим Планпм а када прган 
надлежан за спрпвпђеое Плана утврди да је пптребна детаљна урбанистишкп-архитектпнска 
разрада лпкације. 
 

Инструменти за примену урбанистичких планпва 

 
У границама Плана генералне регулације насеља Великп Градищте, кап и границама важећих 
урбанистишких планпва или планпва шија је израда у тпку, примеоују се планска рещеоа и 
правила уређеоа и грађеоа утврђена тим планпвима. 
 
Приликпм израде нпвих урбанистишких планпва предвиђених пвим Прпстпрним планпм, 
Прпстпрни план ће представљати плански пснпв за оихпву израду и планска рещеоа у тим 
планпвима биће усклађена са пдредбама Прпстпрнпг плана. Изградоа садржаја и уређеое 



163 
 

прпстпра у границама тих планских дпкумената реализпваће се у складу са оихпвим планским 
рещеоима. 
 

Инструменти за неппсреднп спрпвпђеое Прпстпрнпг плана 

 
На пснпву Прпстпрнпг плана издаје се Инфпрмација п лпкацији, кпја садржи ппдатке п 
мпгућнпстима и пгранишеоима градое на катастарскпј парцели, на пснпву планскпг 
дпкумента. 
 
На пснпву Прпстпрнпг плана издају се Лпкацијски услпви за лпкације за кпје није предвиђена 
израда планскпг дпкумента или израда урбанистишкпг прпјекта. Лпкацијски услпви у складу са 
Закпнпм п планираоу и изградои су јавна исправа, а садрже све услпве и ппдатке пптребне за 
израду технишке дпкументације, у складу са планским дпкументпм.  
 
Лпкацијски услпви за пбјекте за кпје је пвим Планпм или у слушајевима прпписаним пвим 
Планпм предвиђена израда урбанистишкпг прпјекта, издају се на пснпву пвпг Плана и 
пптврђенпг урбанистишкпг прпјекта. 
 
На пснпву услпва и правила из пвпг Плана мпгу се израђивати прпјекти препарцелације и 
парцелације и гепдетски елабпрати исправке граница суседних парцела и спајаое парцела 
истпг власника. 
 

5.2.2. ПСТАЛЕ МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ И УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 

 

 Пстале мере и инструменти и учесници у имплементацији 
 
За имплементацију наведених планских рещеоа пптребне су или ппжељне следеће мере и 
инструменти: 
 
Нормативно-правне: 
 
- Прпграм имплементације прпстпрнпг плана се мпже дпнети пп дпнпщеоу Прпстпрнпг 

плана и садржи пбавезе у реализацији планских рещеоа, пбавезе пптписника у ппгледу 
услпва за приступ пдгпварајућим фпндпвима, кап и динамику и нашин пбезбеђиваоа 
средстава за оихпву реализацију. 

- На пснпву дпнетпг Прпстпрнпг плана Ппщтина дпнпси Пдлуке п насељима и насељеним 
местима, п категпризацији путева и прпмени праваца државних путева и ппднпси захтеве 
за имплементацију плана надлежним прганима. 

- Скупщтина Ппщтине на пснпву дпнетпг Прпстпрнпг плана прпписује критеријуме за 
категпризацију ппщтинских путева и улица. Критеријуме за категпризацију припрема и 
предлаже ЈП Ппщтине, a на пснпву дпнетих критеријумима Скупщтина Ппщтине дпнпси 
Акт п категпризацији ппщтинских путева и улица на јавне путеве ван насеља и јавне путеве 
у насељу и тп Пдлуку п јавним и некатегприсаним улицама и путевима и Пдлуку п 
прпглащеоу делпва државних путева првпг или другпг реда у насељске пднпснп 
ппщтинске улице.  

- Скупщтина Ппщтине на пснпву дпнетпг Прпстпрнпг плана пдређује правац, пднпснп 
прпмену правца државнпг пута кпји прплази крпз насеље. Пдлуку п правцу пднпснп 
прпмени правца државнпг пута Скупщтина Ппщтине дпнпси пп претхпднп прибављенпј 
сагласнпсти Министарства надлежнпг за ппслпве сапбраћаја. 

- Скупщтина Ппщтине на пснпву дпнетпг Прпстпрнпг плана предлаже Влади пдузимаое 
свпјства дпбра у ппщтпј упптреби делу јавне железнишке инфраструктуре на кпјем је 



164 
 

пбустављен јавни превпз, за кпју не ппстпји интерес са станпвищта целине трансппртнпг 
система Републике Србије или интерес кприсника услуга јавнпг превпза. 

- дпнпщеое пдлуке п фпрмираоу савета за рурални развпј и центра за ппљппривреду; 
- дпнпщеое пдлуке п изради прпграма за дугпрпшни развпј ппљппривреде и села (прпграма 

диверзификације руралних активнпсти, уређеоа ппљппривреднпг земљищта и др.); 
- дпнпщеое сектпрских стратегија, прпграма и акципних планпва у пбласти ппљппривреде, 

туризма, защтите живптне средине, пдрживпг развпја итд. 
 
Планско-програмске: 
 
- израда прпграма, стратегија и/или акципних планпва за дугпрпшни развпј ппљппривреде и 

села (прпграма диверзификације руралних активнпсти, уређеоа ппљппривреднпг 
земљищта и др.); 

- израда лпкалнпг плана управљаоа птпадпм; 
- израда студије нарпднпг градитељства,  
- израда плана рекултивације деградираних ппврщина; 
- фпрмираое инфпрмаципнпг система са базпм ппдатака п лпкалним фирмама у 

прпизвпднпм сектпру, пптенцијалима, мпгућнпстима и пптребама, кап и фпрмираое базе 
ппдатака п ппљппривреднпм земљищту и другим неппкретнпстима кпје се нуде на 
прпдају, лпкацији, ппврщини, бпнитету и слишнп, на теритприји Ппщтине; 

- израда планских дпкуманата у пбласти щумарства (привремени гпдищои планпви 
газдпваоа и ппсебне пснпве газдпваоа щумама пп газдинским јединицама); 

- технишка дпкументација за планиране привредне (индустријске) зпне; 
- израда плана развпја туризма са предлпгпм мера за прганизпваое туристишких тура; 
- технишка дпкументација за инфраструктурне системе; 
- истраживаое мпгућнпсти кприщћеоа термалне, спларне и других видпва алтернативних 

извпра енергије на ппдрушју Ппщтине, с циљем унапређеоа енергетске ефикаснпсти 
пднпснп смаоеоа пптрпщое свих врста енергије, ущтеда енергије и пбезбеђеое пдрживе 
градое применпм технишких мера, стандарда и услпва прпјектпваоа, изградое и 
упптребе пбјеката, уз ппбпљщаое енергетских свпјстава пбјеката пднпснп смаоеое 
стварнп пптрпщене кплишине енергије за разлишите пптребе (за грејаое, припрему тппле 
впде, хлађеое, вентилацију и псветљеое) у тпку стандардизпванпг кприщћеоа пбјеката. 

 
Организационе: 
 
- фпрмираое савета за рурални развпј и центра за ппљппривреду; 
- перманентна едукација станпвнищтва и стална пбука предузетника у ппгледу мпгућнпсти 

развпја ппслпваоа; 
- прпмпција кпнкуретних преднпсти развпја МСП и маркетинг лпкација везаних за индустрију и 

МСП; 
- едукација предузетника, струшнп псппспбљаваое заппслених и незаппслених, реализација 

прпграма сампзаппщљаваоа и сл.; 
- развпј туристишкп-инфпрмативнпг центра за прганизпваое инфпрматишкп-прпмптивне 

ппдрщке развпју туризма; 
- припрема и спрпвпђеое пбразпвних прпграма и инфпрмисаое ппљппривреднпг 

станпвнищтва п принципима прганске ппљппривреде и утицајима ппљппривреде на 
живптну средину; 

- фпрмираое фпнда за защтиту живптне средине Ппщтине; 
 
Економско-финансијске: 
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- одређивање  зона  за  диференциране  накнаде  за  уређење  и  коришћење  грађевинског 
земљишта  на  осбнову  урбанистичке  поделе  на  зоне  и  планираног  комуналног  и  другог 
опремања појединих насеља и осталог земљишта. 

- пореске  олакшице  и  мере  кредитно‐монетарне  политике  (у  функцији  развоја  малих  и 
средњих предузећа, развоја пољопривреде, изградње инфраструктурних система  и сл.); 

- средства  локалне  управе  за  реализацију  предвиђених  потеза  у  инфраструктурном 
опремању зона; 

- коришћење  средстава  из  предприступних  и  структурних  фондова  ЕУ  за  реструктурирање 
привреде и изградњу капиталних објеката; 

- примена принципа "загађивач плаћа" по коме су сви садашњи и будући загађивачи дужни 
да надокнаде штету насталу загађивањем, као и коришћење средстава добијених на овај 
начин за инвестирање у заштиту животне средине; 

- наплаћивање  накнада  за  одлагање  отпада,  за  отпадне  воде,  за  емисију  загађујућих 
материја у ваздуху и др. 

 
 

* 
*   * 

Планска решења дефинисана овим Планом могу  се  се преиспитати,  у  складу  са  Законом и 
пре  истека  рока  и  планског  периода,  у  складу  с  потребама  локалне  самоуправе,  као  и 
настале  потребе  координације  са  планским  документима  вишег  реда,  кориговати  кроз 
измене и допуне по Законом предвиђеној процедури. 
Поједини Шематски прикази уређења који донети као су  саставни део овог плана, могу се 
појединачно преиспитивати према потребама локалне самопуправе, у форми појединачних 
измена и допуна овог плана 
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